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TITULO 
valiação da atividade antimicrobiana de nanocompósitos experimentais odontológicos a base de BisGMA/TEGDMA com 

MMT carregada com clorexidina ao longo de 5 meses 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os materiais poliméricos são muito usados na Odontologia, mesmo com a tensão gerada na interface dente-restauração. 

Para produzi-los a montmorilonita é uma alternativa usada, a mesma pode absorver moléculas orgânicas e liberar fármacos, 

como a clorexidina, e isso interessa a indústria farmacológica, já que a mesma é antimicrobiana e rezudir a patogenicidade 

da microbiota oral. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana de compósitos com o complexo MMT/CHX e cargas (vidro de 

bário e sílica) em diferentes concentrações. Foram feitos 5 compósitos experimentais , contendo 5% de MMT carregada com 

clorexidina, as concentrações totais de carga sao de 0, 30 ou 60% em peso. Sendo que a proporção de vidro de bário/sílica 

coloidal foi de 80/20 ou 70/30. 
 

 

 
Foram feitos compósitos experimentais à base de Bis-GMA e TEGDMA em proporções iguais em peso. E tiveram como carga 

montmorilonita organofilizada com incorporação de clorexidina, vidro de bário e sílica coloidal. Espécimes cilíndricos foram 

feitos com 5mm de diâmetro e 1 mm de espessura (n=5). A atividade antibacteriana foi avaliada através do teste de halo de 

METODOLOGIA inibição, de acordo com o protocolo do “Clinical Standard Laboratory Institute” M2-A8 com modificações (CLSI, 2003). Os 

espécimes foram posicionados na superfície do ágar com a bactéria S. mutans e as placas foram armazenados por 38h, e 

após as zonas de inibição foram mensuradas com paquímetro. Um grupo sem adição da nanopartícula foi adicionado como 

controle. Os dados foram analisado utilizando Mann-Whitney (afla=5%). 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Todos os compósitos formaram halo de inibição nos dois primeiros meses. O compósito sem carga não formou halo a partir 

do 4º mês de estudo. Os compósitos 70/30 apresentaram um comportamento instável a partir do 3º mês. O grupo 80/20 

formaram halo de inibição em todos os meses 
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35(3):360-369. Campos LMP, Boaro LC, Santos TMR, Marques PA, Almeida SRY, Braga RR, Parra DF. 2016. Evaluation of 

flexural modulus, flexural strength and degree of conversion in bisgma/tegdma resin filled with montmorillonite 

nanoparticles. Journal of Composite Materials. 51(7):927-937. Cheng L, Weir MD, Xu HH, Kraigsley AM, Lin NJ, Lin-Gibson S, 

Zhou X. 2012. Antibacterial and physical properties of calcium-phosphate and calcium-fluoride nanocomposites with 

chlorhexidine. Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials. 28(5):573-583. Ferracane JL, Mitchem 
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TITULO INCIDÊNCIA DA OBESIDADE INFANTIL EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é considerada doença universal de prevalência crescente e hoje assume caráter epidemiológico, como o 

principal problema de saúde pública na sociedade moderna. A prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e 

representa um dos principais desafios de saúde pública neste início de século. Acredita-se que as mudanças de 

comportamento alimentar e os hábitos de vida sedentários atuando sobre genes de suscetibilidade sejam o determinante 

principal do crescimento da obesidade no mundo.1,2 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a influência dos hábitos alimentares na obesidade 

infantil, bem como o risco que o sobrepeso pode causar na vida adulta. 
 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de artigos em português, texto completo, com recorte temporal de 13 anos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade sempre foi motivo de preocupação. Em especial, nas crianças o diagnóstico é complexo, e o pediatra necessita 

detectar o quanto antes os distúrbios alimentares, para que ações multidisciplinares possam reverter à situação. Estudo  

com crianças a partir de seis anos verificou prevalência de sedentarismo em mais de 50% das crianças avaliadas. O governo 

disponibiliza alimentos de maior densidade calórica e menor poder nutritivo. Um exemplo dessa situação pode ser o 

aumento do consumo de leite em pó. A criança frequentemente come na frente da televisão, e grande parte das 

propagandas oferecem alimentos não nutritivos e ricos em calorias 3,4,5,6. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Iniciativas devem ser tomadas para que os hábitos de vida que são moldáveis mais facilmente na infância, possam ser 

modificados e que políticas públicas priorizem sua saúde. Constam que várias estratégias têm sido essenciais para a 

redução desses índices, observando que políticas de saúde tem sido condutas mais eficazes na promoção à saúde, 

educação nutricional e o incentivo à prática de atividade física. Nota-se, a importância da família e da escola na vida dessas 

crianças, onde novas descobertas alimentares estão sendo realizadas e novos hábitos sendo formados. 
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1. Cunha JB, Chiarelli2 G, Vargas DM. Síndrome metabólica em crianças e adolescentes com excesso de peso assistidas em 
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Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro; 2007. 3. Weffort VRS, Oliveira FLC, Escrivão AMS, Almeida CAN, Leite CAC. 

Obesidade na infância e adolescência: Manual de Orientação, 2ª ed. Rio de Janeiro: Departamento Cientí(#38)#64257;co de 

Nutrologia Sociedade Brasileira de Pediatria;142p, 2012. 4. Queiroz VM, Moreira PVL, Vasconcelos THC, Vianna RPT. 

Prevalência e preditores antropométricos de pressão arterial elevada em escolares de João Pessoa, Paraíba. Arq Bras 

Cardiol; 2010. 5. Resende VSW, Alves JL. Nutrição em Pediatria.2° ed. Barueri: Manole;1032p, 2017. 6. SILVA DAS.  

Sobrepeso e obesidade em crianças de cinco a dez anos de idade beneficiárias do Programa Bolsa Família no estado de 

Sergipe. Rev Paul Pediatr; 2011. 
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TITULO Reabilitação Oral após Tratamento de Tumores de Cabeça e Pescoço 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Inicialmente, vê-se que os tumores odontogênicos são considerados lesões neoplásicas raras, de difícil diagnóstico e de 

terapêutica desafiadora. Representam o percentual de 2,5% das biopsias realizadas nos consultórios odontológicos e são 

classificadas de acordo com o seu comportamento biológico: tumor benigno e tumor maligno. (AVELAR, et al., 2008) Os 

pacientes portadores destes tumores são tratados com combinações terapêuticas como cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, marsupialização e enucleação. Podendo causar algumas sequelas, complicações e deformidades buco 

maxilo facial que comprometem a estética e função do paciente. A reabilitação oral com próteses removíveis convencionais 

pode ser bastante dificultosa devido as condições do paciente após cirurgia e radioterapia, como alterações anatômicas, 

xerostomia, menor quantidade de mucosa queratinizada, sendo assim esses pacientes são excelentes cândidos a 

reabilitação com próteses implanto suportadas. (CONDEZO, 2016) 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente estudo, é apresentar os tipos de tratamentos realizados em pacientes portadores de tumores de 

cabeça e pescoço e suas reabilitações orais com ênfase nos implantes osseointegráveis. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi feita uma revisão de literatura, onde os artigos foram coletados em base de dados como Pubmed, Lilacs, bireme, artigos 

coletados 1983/ 2018 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Diante do exposto, verifica-se que apesar dos efeitos da radioterapia e da quimioterapia serem prejudiciais na 

osseointegração dos implantes as taxas de insucesso são pequenas, sendo assim pacientes oncológicos poderão ser 

reabilitados com implantes. Sugere-se, que a cirurgia de implantes nesses pacientes aconteça após um ano ou mais da 

terapia radioterápica, para diminuir os efeitos causados pela irradiação. 
 

 

 

 
 
 

 
REFERENCIAS 

ALVES FSA, MESQUITA PJ, QUEIROZ BN, QUEIROZ LG, CABRAL ARA. Enucleação de cistos radiculares maxilar de grande 

extensão: Relato de Caso. Jornada odontologia dos acadêmicos da católica- JOAC. 2016 ;2(2):85-92 ANTUNES AA, 

CARVALHO FWR, NETO LA, LORETTO MRN, SILVA ODE. Utilização de Implantes Osseointegráveis para a retenção de 

próteses Buco-Maxilo-Faciais: Revisão de literatura. Rev. Cir. Traumatol. Buco-maxilo-Fac. 2008;8 (2): 9-14. AVELAR RL, 

ANTUNES AA, SANTOS TS, ANDRADE ESS, DOURADO E. Tumores odontogênicos estudo clinico- patológico de 238 casos. 

Rev. Bras. Otorrinolaringol.2008;74(5):668-73 BRENER S, JEUNON AF, BARBOSA AA, GRANDNETTI MAH. Carcinoma de 

células escamosas bucal: uma revisão de literatura entre perfil do paciente, estadiamento clinico e tratamento. Revista 

Brasileira de Cancerologia 2007 
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TITULO Reabilitação Oral após Tratamento de Tumores de Cabeça e Pescoço 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Inicialmente, vê-se que os tumores odontogênicos são considerados lesões neoplásicas raras, de difícil diagnóstico e de 

terapêutica desafiadora. Representam o percentual de 2,5% das biopsias realizadas nos consultórios odontológicos e são 

classificadas de acordo com o seu comportamento biológico: tumor benigno e tumor maligno. (AVELAR, et al., 2008) Os 

pacientes portadores destes tumores são tratados com combinações terapêuticas como cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, marsupialização e enucleação. Podendo causar algumas sequelas, complicações e deformidades buco 

maxilo facial que comprometem a estética e função do paciente. A reabilitação oral com próteses removíveis convencionais 

pode ser bastante dificultosa devido as condições do paciente após cirurgia e radioterapia, como alterações anatômicas, 

xerostomia, menor quantidade de mucosa queratinizada, sendo assim esses pacientes são excelentes cândidos a 

reabilitação com próteses implanto suportadas. (CONDEZO, 2016) 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente estudo, é apresentar os tipos de tratamentos realizados em pacientes portadores de tumores de 

cabeça e pescoço e suas reabilitações orais com ênfase nos implantes osseointegráveis. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi feita uma revisão de literatura, onde os artigos foram coletados em base de dados como Pubmed, Lilacs, bireme, artigos 

coletados 1983/ 2018 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Diante do exposto, verifica-se que apesar dos efeitos da radioterapia e da quimioterapia serem prejudiciais na 

osseointegração dos implantes as taxas de insucesso são pequenas, sendo assim pacientes oncológicos poderão ser 

reabilitados com implantes. Sugere-se, que a cirurgia de implantes nesses pacientes aconteça após um ano ou mais da 

terapia radioterápica, para diminuir os efeitos causados pela irradiação. 
 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

ALVES FSA, MESQUITA PJ, QUEIROZ BN, QUEIROZ LG, CABRAL ARA. Enucleação de cistos radiculares maxilar de grande 

extensão: Relato de Caso. Jornada odontologia dos acadêmicos da católica- JOAC. 2016 ;2(2):85-92 ANTUNES AA, 

CARVALHO FWR, NETO LA, LORETTO MRN, SILVA ODE. Utilização de Implantes Osseointegráveis para a retenção de 

próteses Buco-Maxilo-Faciais: Revisão de literatura. Rev. Cir. Traumatol. Buco-maxilo-Fac. 2008;8 (2): 9-14. AVELAR RL, 

ANTUNES AA, SANTOS TS, ANDRADE ESS, DOURADO E. Tumores odontogênicos estudo clinico- patológico de 238 casos. 

Rev. Bras. Otorrinolaringol.2008;74(5):668-73 BRENER S, JEUNON AF, BARBOSA AA, GRANDNETTI MAH. Carcinoma de 

células escamosas bucal: uma revisão de literatura entre perfil do paciente, estadiamento clinico e tratamento. Revista 

Brasileira de Cancerologia 2007 
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TITULO O USO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA - REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A aspirina (ácido acetilsalicílico-ASA) representa uma das drogas mais amplamente prescritas no mundo e pertence a uma 

classe de anti-inflamatórios não esteroidais. Além de seu uso analgésico, é uma droga anti-agregante plaquetária agindo 

preventivamente contra formação de trombose venosa. O ASA age inibindo a COX1 e 2 e na ação das prostaglandinas. 

Atualmente muitos estudos têm relacionado o uso do ASA a regeneração óssea guiada. Estas pesquisas referem-se desde o 

uso sistêmico do ASA até sua associação com novos biomateriais e engenheira tecidual. Baseado nesse panorama, o 

propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ASA em 

regeneração óssea guiada(ROG). 
 

 

 

OBJETIVOS 
O propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ácido 

acetilsalicílico (ASA) em regeneração óssea guiada (ROG). 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed considerando publicações internacionais que datam de 2005 até o 

presente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O ASA já é uma droga bem reconhecida nos meios médico e odontológico com reconhecidas ações anti-inflamatórias e 

como anti-agregante plaquetário. As novas associações, usos e materiais com o ASA com finalidade em ROG, abre um novo 

horizonte para seus possíveis usos. Novos estudos são necessários para que se comprove e que se estabeleça exatamente 

seu mecanismo de ação e protocolos em ROG. 
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TITULO O USO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA - REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A aspirina (ácido acetilsalicílico-ASA) representa uma das drogas mais amplamente prescritas no mundo e pertence a uma 

classe de anti-inflamatórios não esteroidais. Além de seu uso analgésico, é uma droga anti-agregante plaquetária agindo 

preventivamente contra formação de trombose venosa. O ASA age inibindo a COX1 e 2 e na ação das prostaglandinas. 

Atualmente muitos estudos têm relacionado o uso do ASA a regeneração óssea guiada. Estas pesquisas referem-se desde o 

uso sistêmico do ASA até sua associação com novos biomateriais e engenheira tecidual. Baseado nesse panorama, o 

propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ASA em 

regeneração óssea guiada(ROG). 
 

 

 

OBJETIVOS 
O propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ácido 

acetilsalicílico (ASA) em regeneração óssea guiada (ROG). 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed considerando publicações internacionais que datam de 2005 até o 

presente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O ASA já é uma droga bem reconhecida nos meios médico e odontológico com reconhecidas ações anti-inflamatórias e 

como anti-agregante plaquetário. As novas associações, usos e materiais com o ASA com finalidade em ROG, abre um novo 

horizonte para seus possíveis usos. Novos estudos são necessários para que se comprove e que se estabeleça exatamente 

seu mecanismo de ação e protocolos em ROG. 
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TITULO O USO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA - REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A aspirina (ácido acetilsalicílico-ASA) representa uma das drogas mais amplamente prescritas no mundo e pertence a uma 

classe de anti-inflamatórios não esteroidais. Além de seu uso analgésico, é uma droga anti-agregante plaquetária agindo 

preventivamente contra formação de trombose venosa. O ASA age inibindo a COX1 e 2 e na ação das prostaglandinas. 

Atualmente muitos estudos têm relacionado o uso do ASA a regeneração óssea guiada. Estas pesquisas referem-se desde o 

uso sistêmico do ASA até sua associação com novos biomateriais e engenheira tecidual. Baseado nesse panorama, o 

propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ASA em 

regeneração óssea guiada(ROG). 
 

 

 

OBJETIVOS 
O propósito deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre novos materiais, usos e associações com o ácido 

acetilsalicílico (ASA) em regeneração óssea guiada (ROG). 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed considerando publicações internacionais que datam de 2005 até o 

presente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O ASA já é uma droga bem reconhecida nos meios médico e odontológico com reconhecidas ações anti-inflamatórias e 

como anti-agregante plaquetário. As novas associações, usos e materiais com o ASA com finalidade em ROG, abre um novo 

horizonte para seus possíveis usos. Novos estudos são necessários para que se comprove e que se estabeleça exatamente 

seu mecanismo de ação e protocolos em ROG. 
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TITULO A Importância dos Ácidos Graxos Omega 3 no Câncer 
 
 

 
INTRODUCAO 

O ácido graxo Omega 3 (AG n-3) presente em peixes de água salgada junto à alimentação saudável, pode diminuir o 

crescimento de tumores conforme demonstrado em estudos. A suplementação deste nutriente na dieta de pacientes 

oncológicos diminuiu o crescimento alguns tipos de tumores.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever o papel do AG n-3 no câncer. 

 

METODOLOGIA Foi realizada revisão bibliográfica, com levantamento de dados utilizando bases nacionais sobre o tema estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com relação ao benefício do ômega 3 para casos de câncer, a literatura apresenta que o mecanismo de ação acontece na 

carcinogênese, onde inicia-se supressão da biossíntese dos eicosanóides derivados do ácido araquidônico, resultando 

alterações da resposta imunológica às células tumorais e modulação da inflamação; impacto na proliferação celular, na 

apoptose, na disseminação de metástases e angiogênese.² O câncer de mama, colo e reto estão associados à ingestão de 

proteína animal e gorduras. Estudos comprovam relação entre consumo excessivo de lipídios com aumento da incidência de 

câncer de mama, porém estudos experimentais têm indicado que AG n-3 inibe a formação deste câncer e metástases. 

Foram encontrados resultados com relação inversa entre risco de câncer de mama e níveis de AG n-3 no tecido adiposo 

mamário, evidenciando efeito protetor dos AGs n-3 sobre o risco desta neoplasia.³ Quanto ao câncer de colón, a incidência 

aumenta de 3 a 7% ao ano em países industrializados, pesquisas sobre este tipo de câncer são complexas e envolvem 

fatores genéticos e ambientais entre eles a dieta, considerada fator de maior influencia. Alguns estudos sugerem 

propriedades protetoras dos AGs n-3 em estágios iniciais do desenvolvimento do câncer de colón. Estudos realizados entre 

esquimós revelou incidência inferior significativa de câncer de colón, aos que consomem dieta tradicional com mais de 10g 

de AGs n-3 diariamente.4 Apesar de diversos estudos sugerindo benefícios da suplementação com Omega 3 junto a 

alimentação saudável, algumas ressalvas foram feitas. Resultados conflitantes podem estar associados a diversos fatores, 

entre eles tipo de peixe consumido, quantidade, suplementação via oral, enteral e parenteral, tipo de câncer, tamanho da 

amostra, fatores dietéticos, além de obesidade, pratica de atividade física e genética.¹ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A dieta é a principal fonte de exposição para carcinógenos/mutágenos ambientais, sendo que alguns tipos de câncer 

associados à alimentação, assim como algumas intervenções dietéticas podem reduzir biomarcadores ou incidência das 

neoplasias. Quanto à suplementação de AG n-3, os ensaios clínicos são poucos e têm mostrado resultados conflitantes. Há 

necessidade de mais estudos. 
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TITULO CUIDADOS PALIATIVOS: OLHAR DO SERVIÇO SOCIAL EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este projeto trata-se da elaboração de uma pesquisa com intuito de efetivar um Trabalho de Conclusão da Residência. Os 

cuidados Paliativos anteveem a ação de uma equipe interdisciplinar, onde cada profissional contribuirá para que o paciente, 

quando não há mais possibilidade de se restabelecer a saúde, tenha melhor qualidade de vida. Para se estruturar uma 

equipe de Cuidados Paliativos- CP é indispensável estabelecer prioridades, desde a inclusão e a cessação de fármacos para 

o controle dos sintomas até a sensibilização/humanização dos profissionais em si. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer os diferentes pontos de vista dos profissionais em Serviço Social que atuam em equipe multidisciplinar a respeito 

de cuidados paliativos. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de natureza qualitativa bibliográfica a luz de autores que já discutiram sobre tema, onde o serviço social atua em 

cuidados paliativos como membro de uma equipe multidisciplinar. 
 

RESULTADOS  Em construção. 
 

CONCLUSOES  Em construção. 
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TITULO Sistema de Informações Assistenciais (SIA) 
 

 

INTRODUCAO 
Partindo de investigações iniciais, segundo o Portal da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Assistência Social é 

apresentada como um direito de todo cidadão e um dever do Estado desde a Constituição Federal de 1988 
 

 

OBJETIVOS 
Planejar o desenvolvimento de um Sistema de Informações Assistenciais Web (SIA) completo para organização das 

Informações da área de atendimento do Serviço Social 
 

Adotou-se como metodologia básica a revisão bibliográfica com a seleção de autores que tratam dos temas relacionados às 

áreas de conhecimento propostos. Nesse sentido, ela organiza-se a partir da importância dada por Veloso (2011) à TI 

voltada para o Serviço Social; a parte técnica será elaborada com base nas teorias de desenvolvimento de sistemas de 

METODOLOGIA Okuyama, Miletto e Nicolao (2014), nos conceitos de armazenamento e banco de dados de Elmasri e Navathe (2005) e nos 

fundamentos, métodos e padrões para engenharia de software de Padua Filho (2008). Pretende-se ainda, analisar os 

sistemas Hygia, SIPIA e SIGS, que fornecerão dados, ferramentas e recursos que devem ser contemplados no projeto do 

Sistema 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As investigações iniciais indicam que as últimas pesquisas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) são de 2013. Este cenário denota uma carência de dados atualizados e integrados disponibilizados aos 

profissionais de assistência social, dando a ele a possibilidade de conhecer a realidade dos cidadãos a serem assistidos. 

Entendendo esta necessidade, depara-se com a evolução da Tecnologia da Informação, Sistemas, Bancos de Dados 

sofisticados e a Internet - como recursos disponíveis para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam a essa 

demanda 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir destas pesquisas será possível modelar, construir e desenvolver o projeto do sistema SIA que contemplará também 

uma análise de estatísticas mais eficaz para a geração de indicadores atualizados para a área de Assistência Social. 

Entende-se que com o sistema SIA, os profissionais da área de Assistência Social, poderão ter um diagnóstico mais 

assertivo da realidade com a qual eles estão trabalhando, e com este diagnóstico mais completo, o profissional da 

assistência social conseguirá propor ações mais efetivas 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Tempo de espera no Pronto Socorro do SUS: Expectativa x Realidade 

 
 

 
INTRODUCAO 

A avaliação da qualidade da assistência prestada é imprescindível para o planejamento e gerenciamento dos sistemas de 

saúde, inclusive no SUS. A necessidade de se avaliar a qualidade do atendimento prestado no SUS reflete não só no que 

pensamos enquanto funcionários da instituição, mas também, no que o usuário espera encontrar no atendimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e analisar a expectativa quanto ao tempo de espera no atendimento do usuário do Pronto Socorro do SUS e o que 

realmente acontece. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo, qualitativo e exploratório, sobre a satisfação do usuário com o tempo de 

espera no atendimento em Pronto Socorro Público, com 4640 amostras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo mostrou que o tempo de espera no atendimento foi de 23,95% foram atendidos em até 30 min, 61% foram 

atendidos em até 1h, 11,65% foram atendidos em até 2h, 2,7% foram atendidos em até 4h e 0,7% foram atendidos em até 

12h. Sendo a satisfação do paciente considerada pelo próprio 1,2% Muito Ruim, 4,6% Ruim, 6,5% Regular, 66,6% Bom e 

21,1% Muito Bom. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Vemos que em sua grande maioria o atendimento é considerado Bom ou Muito Bom o que nos indica que a satisfação do 

usuário vem sendo atingida e as vezes até superada. Menos de 13% dos usuários considera que o tempo de espera não 

atinge suas expectativas, em um atendimento público, essa porcentagem é excelente. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Com o aumento da oferta de serviços pela Atenção Primária (AP), e a preocupação com a qualidade desse atendimento 

ofertado para a população, foi criado o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) que é uma 

ferramenta onde avalia a satisfação do usuário (BRASIL, 2017). 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a produção científica sobre a satisfação dos usuários na Atenção Primária da Saúde (APS). 

 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura nas bases de dados Lilacs e Scielo, recorte temporal de julho 2008 a julho 

2018, foram analisados 12 artigos, 02 teses e 03 documentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Identificou a satisfação dos usuários no que se refere a: facilidade no agendamento de consultas na UBS, resolubilidade das 

equipes de saúde, interesse, conduta ética/acolhedora do profissional de saúde, confiança e vínculo positivo com 

profissionais da APS, ao acesso facilitado e organizado, localização e distância da UBS facilitando o acesso à saúde 

(SANTOS et al., 2010). E no quesito insatisfação foi identificado que há falta de materiais e equipamentos para atendimento, 

falta de medicações na farmácia da UBS, dificuldade no acesso à demanda espontânea, fila de espera e demora para o 

atendimento e agendamento de consultas e procedimentos, humanização dos profissionais e demora para obter vagas nas 

especialidades e realização de exames complementares (MOIMAZ et al., 2010). Quanto às características dos usuários da 

AP, identificou a relação entre a satisfação do usuário e nível de escolaridade, classe social e gênero. Também foram 

constatadas diferenças na satisfação dos usuários por regiões, por exemplo, em regiões mais favorecidas economicamente 

e socialmente (sul, sudeste) os usuários apresentam-se mais satisfeitos com os serviços de saúde ofertados, e também 

uma melhor percepção e responsabilização com sua saúde. Já em regiões mais desfavorecidas economicamente os 

usuários obtém insatisfação com os serviços recebidos pelo SUS e apresentam uma menor percepção de sua saúde e não 

entendem a responsabilização pela sua saúde como um fator importante no processo de saúde e doença (PROTASIO, 2017). 
 

 

 

CONCLUSOES 
A avaliação do usuário é de extrema importância ao se dimensionar o reflexo das ações que vem sendo desenvolvidas no 

setor saúde, e serve como vetor de direcionamento e planejamento do serviço. 
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TITULO A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Com o aumento da oferta de serviços pela Atenção Primária (AP), e a preocupação com a qualidade desse atendimento 

ofertado para a população, foi criado o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) que é uma 

ferramenta onde avalia a satisfação do usuário (BRASIL, 2017). 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a produção científica sobre a satisfação dos usuários na Atenção Primária da Saúde (APS). 

 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura nas bases de dados Lilacs e Scielo, recorte temporal de julho 2008 a julho 

2018, foram analisados 12 artigos, 02 teses e 03 documentos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Identificou a satisfação dos usuários no que se refere a: facilidade no agendamento de consultas na UBS, resolubilidade das 

equipes de saúde, interesse, conduta ética/acolhedora do profissional de saúde, confiança e vínculo positivo com 

profissionais da APS, ao acesso facilitado e organizado, localização e distância da UBS facilitando o acesso à saúde 

(SANTOS et al., 2010). E no quesito insatisfação foi identificado que há falta de materiais e equipamentos para atendimento, 

falta de medicações na farmácia da UBS, dificuldade no acesso à demanda espontânea, fila de espera e demora para o 

atendimento e agendamento de consultas e procedimentos, humanização dos profissionais e demora para obter vagas nas 

especialidades e realização de exames complementares (MOIMAZ et al., 2010). Quanto às características dos usuários da 

AP, identificou a relação entre a satisfação do usuário e nível de escolaridade, classe social e gênero. Também foram 

constatadas diferenças na satisfação dos usuários por regiões, por exemplo, em regiões mais favorecidas economicamente 

e socialmente (sul, sudeste) os usuários apresentam-se mais satisfeitos com os serviços de saúde ofertados, e também 

uma melhor percepção e responsabilização com sua saúde. Já em regiões mais desfavorecidas economicamente os 

usuários obtém insatisfação com os serviços recebidos pelo SUS e apresentam uma menor percepção de sua saúde e não 

entendem a responsabilização pela sua saúde como um fator importante no processo de saúde e doença (PROTASIO, 2017). 
 

 

 

CONCLUSOES 
A avaliação do usuário é de extrema importância ao se dimensionar o reflexo das ações que vem sendo desenvolvidas no 

setor saúde, e serve como vetor de direcionamento e planejamento do serviço. 
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Saúde por regiões do Brasil: 1º ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB. Ciências (#38) Saúde Coletiva. v. 22, p. 1829- 1844, 
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TITULO A Relevância da Angiotomografia de Tórax no Diagnóstico Preciso de Tromboembolismo Pulmonar 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o avanço tecnológico, o mercado de Diagnóstico por Imagem tem sido contemplado com inovações, que auxiliam nos 

procedimentos clínicos. No entanto, a Tomografia Computadorizada, tem possibilitado o rápido rastreio de patologias e 

disfunções homeostasicas. O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma desordem, consequente da TVP (Trombose Venosa 

Profunda), já que os trombos são formados no Sistema Venoso Profundo (membros inferiores, veias pélvicas, renais, 

membros superiores, miocárdio). Estes migraram até os pulmões impactando diretamente na bifurcação da artéria pulmonar 

ou em ramos lobares, levando a um comprometimento hemodinâmico e disfunções respiratórias e cardíacas. Sobretudo a 

importância do diagnóstico é fundamental, pois o tratamento rápido diminui a mortalidade em 2% a 8% e melhora a 

qualidade de vida, reduzindo de forma drástica a ocorrência de hipertensão pulmonar, síndrome pós- trombótica, entre 

outros. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar a utilidade e eficácia da Angiotomografia Computadorizada de Tórax no diagnóstico assertivo de TEP, discutindo o 

seu protocolo de realização. 
 

A AngioTC é uma técnica não agressiva, reprodutível e com relativo fácil acesso que possui elevados valores de 

especificidade e sensibilidade, sobretudo com tomógrafos de multidetectores. O exame inicia com a região toráxica sendo 

adquirida sem contraste iodado endovenoso (EV), permitindo a avaliação de estruturas, campos pulmonares, mediastino e 

METODOLOGIA pleuras, obtendo assim a detecção de patologias associadas ou alternativas. Após isto, o contraste iodado EV é injetado no 

paciente e a radiação liberada , através de uma área de interesse pré - programada (ROE) , adquirindo as imagens, sendo 

possível visualizar o contraste realçando as artérias pulmonares, após isto as imagens são pré-processadas para a 

visualização de possíveis trombos alocados na região. 
 

 
 

RESULTADOS 

O método é eficaz pois se há presença de falhas no preenchimento excêntrico de contraste nas artérias pulmonares, os 

aspectos são compatíveis com o diagnóstico positivo de TEP , se há o preenchimento total de contraste os aspectos são 

compatíveis com o diagnóstico negativo. Dessa forma analisando as imagens e estes aspectos o médico valida a suspeita 

clínica no laudo do paciente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior barreira para se tratar o Tromboembolismo Pulmonar é a falta de diagnóstico ou quando este é realizado de forma 

tardia. Os avanços tecnológicos no Diagnóstico por Imagem facilitaram a investigação de doenças específicas, diminuindo a 

mortalidade e morbidade de pacientes acometidos. Por fim, a AngioTC de Tórax, realizada com os cuidados necessários é 

totalmente assertiva na investigação , acompanhamento e tratamento de TEP, sendo um um exame rápido, não invasivo e 

indolor. 
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TITULO Sentidos do uso abusivo de álcool e drogas a partir da análise de quatro periódicos científicos 

 

 

INTRODUCAO 
Buscou-se, como eixo central desta pesquisa, refletir criticamente sobre a temática para que em nossa elaboração social 

possamos, ainda que de modo inicial,não mais rotular o usuário de álcool e outras drogas com estranheza e depreciação. 
 
 

 
OBJETIVOS 

O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar os sentidos do uso abusivo de álcool e outras drogas em periódicos 

científicos. Os objetivos específicos foram de realizar pesquisa bibliográfica sobre uso abusivo de álcool e outras drogas, 

bem como sobre políticas públicas de saúde 
 

 

 
METODOLOGIA A estratégia metodológica escolhida para realização dessa iniciação científica foi à pesquisa documental. 

 

 

RESULTADOS 
A pesquisa bibliográfica realizada no Scielo resultou em noventa e cinco artigos, dos quais quatro foram selecionados. 

Apresentamos a descrição dos artigos selecionados bem como suas devidas discussões. 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o estudo deste tema requer abordagens multidisciplinares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Temas básicos da sociologia. São Paulo, Editora Cultrix, 1973. BARDIN, Laurence. 

Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRP-06 – CREPOP: Consulta 
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Acesso em 15/04/2017. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRP-06 – CREPOP Referências Técnicas para atuação de 

psicólogas(os) em políticas públicas sobre álcool e outras drogas. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRP-06 – 

CREPOP Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no CAPS. CROCHÍK, José Leon. Preconceito, indivíduo e 

cultura. 3ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. GALDURÓZ, José Carlos; NOTO, Ana Regina; NAPPO, Solange Aparecida; 
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LACERDA, Clarissa de Barros e FUENTES-ROJAS, Marta. Significados e sentidos atribuídos ao Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) por seus usuários: um estudo de caso. Interface (Botucatu) [online]. 2017, 

vol.21, n.61, pp.363-372. Epub 24-Out-2016. ISSN 1807-5762. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/1807- 

57622016.0060. SENA, Edite Lago da Silva et al. Ambiguidade do cuidado na vivência do consumidor de drogas. Rev. 

Gaúcha Enferm. [online]. 2017, vol.38, n.2, e64345. Epub 20-Jul-2017. ISSN 1983-1447. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2017.02.64345. WANDEKOKEN, Kallen Dettmann e ARAUJO , Maristela Dalbello. 

Trabalho nos centros de atenção psicossocial álcool e drogas e as políticas públicas: que caminho seguir? Trab. educ. saúde 

vol.13 supl.1 Rio de Janeiro 2015. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1590/1981-7746-sol00003 WANDEKOKEN , Kallen 

Dettmann; ARAUJO, Maristela Dalbello e BORGES, Luiz Henrique. Efeitos danosos do processo de trabalho em um Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. Saúde debate vol.41 no.112 Rio de Janeiro jan./mar. 2017. Recuperado de: 
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INTRODUCAO 

O aleitamento materno é a melhor forma de alimentação do recém-nascido (RN) e é recomendado como exclusivo até os 

seis meses de idade e complementado até os vinte e quatro meses1. No recém-nascido prematuro ou de baixo peso, o 

Protocolo de Colostroterapia pode ser usado como ferramenta de suplementação imunológica ao RN e apoio aos pais com 

estímulo a lactação e sua manutenção 2,3,4,5,6. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver e propor o protocolo de ministração de Colostro a pacientes internados na Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal do Hospital Geral do Grajaú (HGG) através da ordenha da própria mãe analisando a incidência de doenças 

infecciosas. 
 

 

 
Realizou-se pesquisa sobre colostro, aleitamento materno, e sua capacidade protetora, com consulta ao Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), sendo pesquisados em bases de dados. Estudo transversal e prospectivo, qualitativo e 

quantitativo, onde se pretende avaliar todas as crianças hospitalizadas no setor de UTI Neonatal do HGG, até três meses de 

vida ou enquanto a criança permanecer internada na UTI Neonatal, com coleta de dados por um período de 3 meses. As 

medidas antropométricas aferidas fazem parte da rotina da unidade, os dados serão classificados utilizando os parâmetros 

METODOLOGIA de referência da Organização Mundial da Saúde e INTERGROWTH-21. As variáveis estudadas serão coletadas do prontuário 

informatizado e registro SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem). Os dados obtidos serão analisados 

estatisticamente com amostra por conveniência com N de 50 indivíduos e nível de significância de 5%. Para análise dos 

resultados serão aplicados os seguintes testes estatísticos Teste de Quiquadrado e Teste Kappa. Serão considerados 

critérios de exclusão casos de doenças que contraindiquem o aleitamento. A pesquisa aprovada pelo CAAE: 

80159717.0.0000.0081. 

RESULTADOS O protocolo foi aprovado e encontra-se em fase de treinamento de equipes. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que após a implementação do protocolo seja observado: Diminuição da ocorrência de infecção neonatal e 

complicações durante a internação; Fortalecimento do vínculo mãe-filho e pai-filho; Aumento da confiança e vínculo da 

família com a equipe; Manutenção da produção materna de leite através do estímulo da ordenha; Aumento da doação de 

leite ao Banco de Leite Humano; Aumento do aleitamento materno após a alta. 
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TITULO 
O TRABALHO DA (O) ASSISTENTE SOCIAL EM SEU ESPAÇO SÓCIO OCUPACIONAL DIANTE DE CASOS DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada uma das mais graves violações de direitos humanos, e está 

presente em todos os países. De acordo com o ECA em seu 4º artigo constitui como dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A violência contra criança 

e adolescente, no transcorrer da civilização, além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua vida, sempre esteve 

muito vinculada ao processo educativo (MINAYO, 2001, p. 92). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral Conhecer o trabalho do assistente social em seu espaço sócio ocupacional, com base na sua vivência diante 

dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 
 

A pesquisa é na perspectiva qualitativa. [...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. [...] ela trabalha com o universo de 

METODOLOGIA 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21-22). A 

pesquisa tem como método para a coleta de dados a história oral perspectiva sociológica, cujas entrevistas estão sendo 

gravadas em áudio e transcritas, implicando interpretações a percepção de linguagem e comunicação (PORTELLI, 1997). 

RESULTADOS A pesquisa se encontra em fase de coleta de dados para analise posterior. Os resultados não se encontram concluídos. 
 

CONCLUSOES Tendo em vista que a pesquisa encontra-se em processo, os resultados ainda não estão concluídos. 
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Acesso em: 19 nov. 2017. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 26 anos do ECA. Lei 8.069/1990 – Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São 

Paulo (CMDCA). São Paulo, 2016. p. 204. GUERRA, Maria Amélia Azevedo e; AZEVEDO Viviane. Pele de asno não é só 

história: um estudo sobre a vitimização sexual de crianças e adolescentes em família. São Paulo: Roca, 1988. p. 151. 

MINAYO,Maria Cecília de Souza. (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 21- 

22. PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho da história: algumas reflexões sobre ética na história oral. In: 

Projeto História nº 15, São Paulo, Abr /1997. p. 13-49. SANCHEZ, Raquel Niskier; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência 

contra Crianças e Adolescentes: Questão Histórica, Social e de Saúde in LIMA, Claudia Araújo de. (Coord.) et al. Violência 

Faz Mal à Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2006. p. 29-38. 
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TITULO 
O TRABALHO DA (O) ASSISTENTE SOCIAL EM SEU ESPAÇO SÓCIO OCUPACIONAL DIANTE DE CASOS DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada uma das mais graves violações de direitos humanos, e está 

presente em todos os países. De acordo com o ECA em seu 4º artigo constitui como dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 

a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A violência contra criança 

e adolescente, no transcorrer da civilização, além do caráter arbitrário dos pais de decidirem sobre sua vida, sempre esteve 

muito vinculada ao processo educativo (MINAYO, 2001, p. 92). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral Conhecer o trabalho do assistente social em seu espaço sócio ocupacional, com base na sua vivência diante 

dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 
 

A pesquisa é na perspectiva qualitativa. [...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. [...] ela trabalha com o universo de 

METODOLOGIA 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21-22). A 

pesquisa tem como método para a coleta de dados a história oral perspectiva sociológica, cujas entrevistas estão sendo 

gravadas em áudio e transcritas, implicando interpretações a percepção de linguagem e comunicação (PORTELLI, 1997). 

RESULTADOS A pesquisa se encontra em fase de coleta de dados para analise posterior. Os resultados não se encontram concluídos. 
 

CONCLUSOES Tendo em vista que a pesquisa encontra-se em processo, os resultados ainda não estão concluídos. 
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TITULO Recrutamento, Seleção & Turnover 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas diariamente sofrem mudanças e seu desafio diário é sua adaptação ao cenário atual. 

Segundo Marras (2001, p.73) o recrutamento é: “o processo de captação de recursos humanos no mercado de trabalho, com 

o objetivo de suprir uma necessidade da empresa no seu quadro de efetivos.” No setor de Recrutamento e Seleção, nos 

Recursos Humanos - RH, os profissionais que atuam na área devem ser criteriosos e principalmente atentar-se às 

necessidades exigidas em cada etapa do processo seletivo, o que facilita atingir o público ideal que atenda adequadamente 

as necessidades e responsabilidades do cargo ofertado. Há alguns anos atrás, o modelo tradicional que cuidava de pessoas 

em recrutar e selecionar era o Departamento Pessoal. Com as mudanças atuais, se entende como a área de Recursos 

Humanos com as diversas atribuições nas organizações, possibilitando o foco e aprofundamento na Gestão de Pessoas e 

como recrutar e selecionar um melhor perfil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor melhorias para que diminua o turnover e padronize um método de seleção com critérios principalmente para cargos 

de liderança, reduzindo a margem de erros nas contratações e por sua vez, aumentando o fluxo de produtividade e 

lucratividade. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudem a compreender como o setor de Recrutamento e 

Seleção, pode reduzir a rotatividade de funcionários. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O turnover implica na frequente entrada e saída de funcionários da organização. Nota-se que o erro está no método 

escolhido para seleção, ou seja, a ausência de critérios a serem seguidos. Observa-se a falta de exigência no currículo de 

qualificação e competência específica, possibilitando a admissão de um perfil de pessoas na organização, o que impede    

bons resultados. É importante que as organizações tenham em sua carteira de funcionários, profissionais competentes e 

eficientes para gerir uma equipe, pois este é um grande atalho para o sucesso, investir em bons colaboradores é um dos 

métodos para mantê-los na empresa por mais tempo, desenvolvendo sua capacidade de adquirir mais conhecimento em sua 

função, extraindo o máximo de produtividade e por fim, favorecer a empresa de modo geral. “Pessoas adequadas aos cargos 

exigem menor treinamento, menor tempo de adaptação ao cargo e proporcionam maior produtividade e eficiência.” 

(CHIAVENATO, 1989 p.31) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que é de suma importância que a empresa se atente aos processos de seleção para que diminua a margem de 

erros nas contratações, desta forma, o processo de atrair pessoas para determinada vaga de uma organização pode ser 

chamado de recrutamento. Neste contexto, evidencia as necessidades de um planejamento de Recrutamento (#38) Seleção 

para diminuir o Turnover e melhorar os resultados. 
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Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7. ed. Barueri: Manole, 2009. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 27 

 

 

2018 7991 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3623386 - EVELIN BARROS DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Ana Lucia da Rocha 

 
Marcus Vinicius Warlet da Silva 

 

 
TITULO Recrutamento, Seleção & Turnover 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas diariamente sofrem mudanças e seu desafio diário é sua adaptação ao cenário atual. 

Segundo Marras (2001, p.73) o recrutamento é: “o processo de captação de recursos humanos no mercado de trabalho, com 

o objetivo de suprir uma necessidade da empresa no seu quadro de efetivos.” No setor de Recrutamento e Seleção, nos 

Recursos Humanos - RH, os profissionais que atuam na área devem ser criteriosos e principalmente atentar-se às 

necessidades exigidas em cada etapa do processo seletivo, o que facilita atingir o público ideal que atenda adequadamente 

as necessidades e responsabilidades do cargo ofertado. Há alguns anos atrás, o modelo tradicional que cuidava de pessoas 

em recrutar e selecionar era o Departamento Pessoal. Com as mudanças atuais, se entende como a área de Recursos 

Humanos com as diversas atribuições nas organizações, possibilitando o foco e aprofundamento na Gestão de Pessoas e 

como recrutar e selecionar um melhor perfil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor melhorias para que diminua o turnover e padronize um método de seleção com critérios principalmente para cargos 

de liderança, reduzindo a margem de erros nas contratações e por sua vez, aumentando o fluxo de produtividade e 

lucratividade. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudem a compreender como o setor de Recrutamento e 

Seleção, pode reduzir a rotatividade de funcionários. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O turnover implica na frequente entrada e saída de funcionários da organização. Nota-se que o erro está no método 

escolhido para seleção, ou seja, a ausência de critérios a serem seguidos. Observa-se a falta de exigência no currículo de 

qualificação e competência específica, possibilitando a admissão de um perfil de pessoas na organização, o que impede    

bons resultados. É importante que as organizações tenham em sua carteira de funcionários, profissionais competentes e 

eficientes para gerir uma equipe, pois este é um grande atalho para o sucesso, investir em bons colaboradores é um dos 

métodos para mantê-los na empresa por mais tempo, desenvolvendo sua capacidade de adquirir mais conhecimento em sua 

função, extraindo o máximo de produtividade e por fim, favorecer a empresa de modo geral. “Pessoas adequadas aos cargos 

exigem menor treinamento, menor tempo de adaptação ao cargo e proporcionam maior produtividade e eficiência.” 

(CHIAVENATO, 1989 p.31) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que é de suma importância que a empresa se atente aos processos de seleção para que diminua a margem de 

erros nas contratações, desta forma, o processo de atrair pessoas para determinada vaga de uma organização pode ser 

chamado de recrutamento. Neste contexto, evidencia as necessidades de um planejamento de Recrutamento (#38) Seleção 

para diminuir o Turnover e melhorar os resultados. 
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TITULO A importância da gestão de pessoas no impacto do turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual observa-se que cada vez mais o capital humano vem se tornando vantagem competitiva para as 

organizações, sendo assim, se faz necessário a avaliação e controle constante deste recurso. Segundo Gomes, Duarte e 

Neves (2010), as funções do RH estão ligadas diretamente com o desenvolvimento estratégico das organizações, e pode se 

observar que a satisfação dos colaboradores em relação à forma que são administrados está ligada diretamente com os 

conceitos de indicadores do turnover. Nota-se que o turnover é a entrada e saída de funcionários em um determinado tempo, 

e o alto índice de rotatividade pode indicar problemas na empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a gestão de pessoas como fonte de ferramentas especifica para o controle permanente, estratégico e sistêmico 

do turnover para melhores resultados. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referencias bibliográfica para o estudo do turnover através de citações, livros e artigos que explanem o sentido 

e a importância dos recursos humanos no controle e na diminuição. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Dall’inha (2006) compreende-se como turnover a grande rotatividade de pessoal e a dificuldade de buscar e manter 

profissionais qualificados dentro das organizações, e para que haja um controle é necessário um conjunto de atividades, 

através do conhecimento e habilidades de profissionais para que ocorra a diminuição do turnover. Algumas ferramentas são 

utilizadas para medir o desempenho das pessoas e seus afastamentos que são trabalhadas junto com um departamento de 

RH ativo. Em virtude das políticas de RH é importante gerir os problemas sempre buscando a melhor solução, cada política é 

desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa. Neste contexto evidencia a importância da gestão de pessoas 

como fonte de ferramentas que subsidiará na retenção de talentos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente trabalho teve como objetivo a junção de informações relevantes que justificam o absenteísmo e a rotatividade 

dentro da organização. Com isso, busca-se apresentar possíveis métodos e práticas de GP que diminuam 

significativamente a estatística de turnover. Identifica-se que funcionários motivados refletem diretamente aos valores da 

organização. Concluí-se então que o empenho da gestão de RH desempenha um papel estratégico em empresas que 

buscam vantagens competitivas, retenção de talentos, aprimoramento, desenvolvimento e melhores resultados. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

GOMES, D.; DUARTE, A.; NEVES, J. Satisfação com as práticas de gestão de recursos humanos e intenções de turnover: 

papel mediador da implicação organizacional. Vila do Conde, 2014. FRANCO, E.; MATOS, A. Turnover e a gestão estratégica 

de pessoas: Superando a cultura da rotatividade de pessoal. Minas Gerais, 2010. DALL’INHA, Graziella. A influência das 

práticas e das políticas de recursos humanos sobre o absenteísmo e a rotatividade: um estado de caso. Florianópolis, 2016. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 29 

 

 

 
2018 7993 Ciências Sociais Aplicadas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3563341 - LARISSA SILVA DE MELO 

 
 

Orientador 1 Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

 
Ana Lucia da Rocha 

  
MARCUS VINICIUS WARLET DA SILVA 

 
 

TITULO A importância da gestão de pessoas no impacto do turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual observa-se que cada vez mais o capital humano vem se tornando vantagem competitiva para as 

organizações, sendo assim, se faz necessário a avaliação e controle constante deste recurso. Segundo Gomes, Duarte e 

Neves (2010), as funções do RH estão ligadas diretamente com o desenvolvimento estratégico das organizações, e pode se 

observar que a satisfação dos colaboradores em relação à forma que são administrados está ligada diretamente com os 

conceitos de indicadores do turnover. Nota-se que o turnover é a entrada e saída de funcionários em um determinado tempo, 

e o alto índice de rotatividade pode indicar problemas na empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a gestão de pessoas como fonte de ferramentas especifica para o controle permanente, estratégico e sistêmico 

do turnover para melhores resultados. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referencias bibliográfica para o estudo do turnover através de citações, livros e artigos que explanem o sentido 

e a importância dos recursos humanos no controle e na diminuição. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Dall’inha (2006) compreende-se como turnover a grande rotatividade de pessoal e a dificuldade de buscar e manter 

profissionais qualificados dentro das organizações, e para que haja um controle é necessário um conjunto de atividades, 

através do conhecimento e habilidades de profissionais para que ocorra a diminuição do turnover. Algumas ferramentas são 

utilizadas para medir o desempenho das pessoas e seus afastamentos que são trabalhadas junto com um departamento de 

RH ativo. Em virtude das políticas de RH é importante gerir os problemas sempre buscando a melhor solução, cada política é 

desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa. Neste contexto evidencia a importância da gestão de pessoas 

como fonte de ferramentas que subsidiará na retenção de talentos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente trabalho teve como objetivo a junção de informações relevantes que justificam o absenteísmo e a rotatividade 

dentro da organização. Com isso, busca-se apresentar possíveis métodos e práticas de GP que diminuam 

significativamente a estatística de turnover. Identifica-se que funcionários motivados refletem diretamente aos valores da 

organização. Concluí-se então que o empenho da gestão de RH desempenha um papel estratégico em empresas que 

buscam vantagens competitivas, retenção de talentos, aprimoramento, desenvolvimento e melhores resultados. 
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TITULO A importância da gestão de pessoas no impacto do turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual observa-se que cada vez mais o capital humano vem se tornando vantagem competitiva para as 

organizações, sendo assim, se faz necessário a avaliação e controle constante deste recurso. Segundo Gomes, Duarte e 

Neves (2010), as funções do RH estão ligadas diretamente com o desenvolvimento estratégico das organizações, e pode se 

observar que a satisfação dos colaboradores em relação à forma que são administrados está ligada diretamente com os 

conceitos de indicadores do turnover. Nota-se que o turnover é a entrada e saída de funcionários em um determinado tempo, 

e o alto índice de rotatividade pode indicar problemas na empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a gestão de pessoas como fonte de ferramentas especifica para o controle permanente, estratégico e sistêmico 

do turnover para melhores resultados. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referencias bibliográfica para o estudo do turnover através de citações, livros e artigos que explanem o sentido 

e a importância dos recursos humanos no controle e na diminuição. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Dall’inha (2006) compreende-se como turnover a grande rotatividade de pessoal e a dificuldade de buscar e manter 

profissionais qualificados dentro das organizações, e para que haja um controle é necessário um conjunto de atividades, 

através do conhecimento e habilidades de profissionais para que ocorra a diminuição do turnover. Algumas ferramentas são 

utilizadas para medir o desempenho das pessoas e seus afastamentos que são trabalhadas junto com um departamento de 

RH ativo. Em virtude das políticas de RH é importante gerir os problemas sempre buscando a melhor solução, cada política é 

desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa. Neste contexto evidencia a importância da gestão de pessoas 

como fonte de ferramentas que subsidiará na retenção de talentos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente trabalho teve como objetivo a junção de informações relevantes que justificam o absenteísmo e a rotatividade 

dentro da organização. Com isso, busca-se apresentar possíveis métodos e práticas de GP que diminuam 

significativamente a estatística de turnover. Identifica-se que funcionários motivados refletem diretamente aos valores da 

organização. Concluí-se então que o empenho da gestão de RH desempenha um papel estratégico em empresas que 

buscam vantagens competitivas, retenção de talentos, aprimoramento, desenvolvimento e melhores resultados. 
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TITULO A importância da gestão de pessoas no impacto do turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual observa-se que cada vez mais o capital humano vem se tornando vantagem competitiva para as 

organizações, sendo assim, se faz necessário a avaliação e controle constante deste recurso. Segundo Gomes, Duarte e 

Neves (2010), as funções do RH estão ligadas diretamente com o desenvolvimento estratégico das organizações, e pode se 

observar que a satisfação dos colaboradores em relação à forma que são administrados está ligada diretamente com os 

conceitos de indicadores do turnover. Nota-se que o turnover é a entrada e saída de funcionários em um determinado tempo, 

e o alto índice de rotatividade pode indicar problemas na empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a gestão de pessoas como fonte de ferramentas especifica para o controle permanente, estratégico e sistêmico 

do turnover para melhores resultados. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referencias bibliográfica para o estudo do turnover através de citações, livros e artigos que explanem o sentido 

e a importância dos recursos humanos no controle e na diminuição. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Dall’inha (2006) compreende-se como turnover a grande rotatividade de pessoal e a dificuldade de buscar e manter 

profissionais qualificados dentro das organizações, e para que haja um controle é necessário um conjunto de atividades, 

através do conhecimento e habilidades de profissionais para que ocorra a diminuição do turnover. Algumas ferramentas são 

utilizadas para medir o desempenho das pessoas e seus afastamentos que são trabalhadas junto com um departamento de 

RH ativo. Em virtude das políticas de RH é importante gerir os problemas sempre buscando a melhor solução, cada política é 

desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa. Neste contexto evidencia a importância da gestão de pessoas 

como fonte de ferramentas que subsidiará na retenção de talentos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente trabalho teve como objetivo a junção de informações relevantes que justificam o absenteísmo e a rotatividade 

dentro da organização. Com isso, busca-se apresentar possíveis métodos e práticas de GP que diminuam 

significativamente a estatística de turnover. Identifica-se que funcionários motivados refletem diretamente aos valores da 

organização. Concluí-se então que o empenho da gestão de RH desempenha um papel estratégico em empresas que 

buscam vantagens competitivas, retenção de talentos, aprimoramento, desenvolvimento e melhores resultados. 
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TITULO Avaliacao de Risco Ergonômico do Trabalhador na Construcao civil 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, os indivíduos necessitam desenvolver atividades que ofereçam remuneração visando o seu enquadramento 

na sociedade, na qual denominamos esta atividade como sendo o trabalho. O trabalho, quando desenvolvido de maneira 

agradável por aquele que o realiza, dá o sentido à vida, e embora o indivíduo esteja desenvolvendo seu papel diante da 

sociedade, ele também está se desgastando ou sofrendo algum dano mental ou físico. Neste contexto, a ergonomia se torna 

relevante buscando o conforto adequado e métodos preventivos de acidentes, na qual a má postura e lesões por esforços 

repetitivos causam males que prejudicam a saúde do colaborador. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Geral O objetivo do presente trabalho é discutir a importância da Análise Ergonômica do Trabalho, e do método OWAS, em 

postos de trabalho da construção civil durante a execução de algumas tarefas. Específicos Compreender as normas que 

abrangem a Segurança do Trabalho; Discutir os riscos ergonômicos nas atividades e propor melhorias para as mesmas; 

Apresentar os fatores ambientais que envolvem os riscos ergonômicos na Engenharia Civil. 
 

 

 
Busca-se conceituar as necessidades ergométricas a partir dos estudos em revisões bibliográficas, e em estudos de 

METODOLOGIA situações posturais ocorridas na Construção Civil que proporcionaram resultados positivos e negativos, baseado em relatos 

de situações reais vivenciadas. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

A ergonômica busca transformar as situações vivenciadas no trabalho, no entanto quando colocada em prática, o resultado 

nem sempre é o adequado. Nota-se que ocorrem limites nas ações de transformação destas situações, e isto é decorrente 

das estruturas empresariais hoje existentes que restringem sua plena aplicação. 
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TITULO Implicações da Pielonefrite na Gestação: Revisão de Literatura 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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TITULO Implicações da Pielonefrite na Gestação: Revisão de Literatura 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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TITULO Implicações da Pielonefrite na Gestação: Revisão de Literatura 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas pela presença de microrganismos patológicos em 

qualquer parte do trato urinário incluindo os rins, ureteres, bexiga ou uretra.Dentre as alterações que mais influenciam na 

fisiopatologia da pielonefrite na gestação encontram-se alterações do trato urinário, assim como alterações físico-químicas 

da urina que aumentam a taxa de multiplicação dos microorganismos.O principal agente etiológico é a Escherichia coli. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVOS: Apresentar a associação entre pielonefrite e gestação através de uma Revisão Narrativa da Literatura. 

 

METODOLOGIA: A pesquisa é uma revisão de literatura, fundamentada nas bases de dados Cochrane Library; 

METODOLOGIA PubMed/Medline; Scopus; Web Of Science e Scielo, os artigos são na língua inglesa e portuguesa, publicados entre 2000 e 

2018. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A pielonefrite na gravidez provoca um aumento na morbimortalidade materna e fetal, bem 

como um aumento na hospitalização de mulheres grávidas. O diagnóstico clínico consiste em febre, calafrios, dor no flanco, 

náuseas, vômitos e sensibilidade no ângulo costovertebral na presença de bacteriúria e piúria, e sintomas de cistite, como 

disúria.O diagnóstico é confirmado por meio de cultura de urina.Considerando a frequência de infecções do trato urinário na 

gestação e suas complicações, o início do tratamento pode exigir urgência, sem tempo para confirmação por cultura e 

antibiograma.As complicações maternas desta enfermidade incluem anemia, septicemia, disfunção renal transitório, e 

insuficiência pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A associação entre pielonefrite e gestação, leva a adoção de medidas no qual o conjunto do diagnóstico 

precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata tanto de bacteriúria assintomática quanto de qualquer tipo de infecção 

do trato urinário, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico tanto materno 

quanto fetal. 
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INTRODUCAO 

O parto prematuro, que ocorre até 36 semanas e 6 dias de gestação, ainda é a principal causa de morbimortalidade neonatal. 

Dentre as alternativas de auxiliar na maturidade fetal está o uso de corticoides. Desde o primeiro ensaio randomizado, feito 

em 1972, por Liggins e Howi que a corticoterapia tem sido aplicada na população em risco de parto pré-termo. Atualmente, é 

realizada em um único ciclo, já que múltiplos ciclos traziam diversos riscos aos fetos: baixo peso ao nascer, baixa estatura, 

diminuição da circunferência craniana e alterações no desenvolvimento neurocognitivo. Por outro lado, estudos recentes 

apontam que múltiplos ciclos ou ciclos de resgate parecem trazer algum resultado positivo em desfechos neonatais 

imediatos, porém devem ser usados com cautela. O Ministério da Saúde recomenda seu uso em gestações de risco de parto 

prematuro entre 24 e 34 semanas de gestação. A terapia apresenta resultados logo nas primeiras horas após sua 

administração e máxima eficácia na primeira semana, sendo os benefícios após esse período mínimos ou até mesmo nulos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a eficácia o uso de corticoides em gestantes com risco de partos prematuro e os benefícios que este medicamento 

traz para o feto. 
 

Revisão bibliográfica sistemática de estudos em bases de dados eletrônicos (BIREME, PUBMED e SCIELO), no período de 

METODOLOGIA 1999- 2016 em português e inglês. Incluídos artigos de revisão de literatura, meta-analises e estudos randomizados 

controlados com uso de corticoide. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após administrado, o corticoide tem ação ampla, tendo principalmente a capacidade de acelerar a maturação dos tecidos 

fetais. Ele promove o aumento da produção de surfactante, a diminuição da permeabilidade vascular e, consequentemente, o 

aumento da complacência pulmonar, além de diminuir o rico de hemorragia intraventricular e enterocolite necrotizante, 

principais causas de morbimortalidade nesse período. Outro aspecto é a menor necessidade de reanimação na sala de parto 

para aqueles prematuros expostos ao corticoide. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A introdução de corticoides nas gestantes é uma medida simples, a qual previne graves doenças ao recém-nascido, além de 

não possuir riscos maternos adicionais. Ademais, estudo publicado recentemente pelo JAMA Pediatrics indica que o uso de 

corticoterapia até mesmo horas antes do parto produz resultados significativos. Esse conhecimento encoraja uma maior 

prática de tal administração em mulheres com risco eminente de parto prematuro, o que pode ajudar a reduzir a mortalidade 

infantil e as lesões cerebrais no neonato. 
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INTRODUCAO 

O parto prematuro, que ocorre até 36 semanas e 6 dias de gestação, ainda é a principal causa de morbimortalidade neonatal. 

Dentre as alternativas de auxiliar na maturidade fetal está o uso de corticoides. Desde o primeiro ensaio randomizado, feito 

em 1972, por Liggins e Howi que a corticoterapia tem sido aplicada na população em risco de parto pré-termo. Atualmente, é 

realizada em um único ciclo, já que múltiplos ciclos traziam diversos riscos aos fetos: baixo peso ao nascer, baixa estatura, 

diminuição da circunferência craniana e alterações no desenvolvimento neurocognitivo. Por outro lado, estudos recentes 

apontam que múltiplos ciclos ou ciclos de resgate parecem trazer algum resultado positivo em desfechos neonatais 

imediatos, porém devem ser usados com cautela. O Ministério da Saúde recomenda seu uso em gestações de risco de parto 

prematuro entre 24 e 34 semanas de gestação. A terapia apresenta resultados logo nas primeiras horas após sua 

administração e máxima eficácia na primeira semana, sendo os benefícios após esse período mínimos ou até mesmo nulos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a eficácia o uso de corticoides em gestantes com risco de partos prematuro e os benefícios que este medicamento 

traz para o feto. 
 

Revisão bibliográfica sistemática de estudos em bases de dados eletrônicos (BIREME, PUBMED e SCIELO), no período de 

METODOLOGIA 1999- 2016 em português e inglês. Incluídos artigos de revisão de literatura, meta-analises e estudos randomizados 

controlados com uso de corticoide. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após administrado, o corticoide tem ação ampla, tendo principalmente a capacidade de acelerar a maturação dos tecidos 

fetais. Ele promove o aumento da produção de surfactante, a diminuição da permeabilidade vascular e, consequentemente, o 

aumento da complacência pulmonar, além de diminuir o rico de hemorragia intraventricular e enterocolite necrotizante, 

principais causas de morbimortalidade nesse período. Outro aspecto é a menor necessidade de reanimação na sala de parto 

para aqueles prematuros expostos ao corticoide. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A introdução de corticoides nas gestantes é uma medida simples, a qual previne graves doenças ao recém-nascido, além de 

não possuir riscos maternos adicionais. Ademais, estudo publicado recentemente pelo JAMA Pediatrics indica que o uso de 

corticoterapia até mesmo horas antes do parto produz resultados significativos. Esse conhecimento encoraja uma maior 

prática de tal administração em mulheres com risco eminente de parto prematuro, o que pode ajudar a reduzir a mortalidade 

infantil e as lesões cerebrais no neonato. 
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TITULO TRABALHO DE PARTO PREMATURO E O USO DE CORTICOIDES 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O parto prematuro, que ocorre até 36 semanas e 6 dias de gestação, ainda é a principal causa de morbimortalidade neonatal. 

Dentre as alternativas de auxiliar na maturidade fetal está o uso de corticoides. Desde o primeiro ensaio randomizado, feito 

em 1972, por Liggins e Howi que a corticoterapia tem sido aplicada na população em risco de parto pré-termo. Atualmente, é 

realizada em um único ciclo, já que múltiplos ciclos traziam diversos riscos aos fetos: baixo peso ao nascer, baixa estatura, 

diminuição da circunferência craniana e alterações no desenvolvimento neurocognitivo. Por outro lado, estudos recentes 

apontam que múltiplos ciclos ou ciclos de resgate parecem trazer algum resultado positivo em desfechos neonatais 

imediatos, porém devem ser usados com cautela. O Ministério da Saúde recomenda seu uso em gestações de risco de parto 

prematuro entre 24 e 34 semanas de gestação. A terapia apresenta resultados logo nas primeiras horas após sua 

administração e máxima eficácia na primeira semana, sendo os benefícios após esse período mínimos ou até mesmo nulos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a eficácia o uso de corticoides em gestantes com risco de partos prematuro e os benefícios que este medicamento 

traz para o feto. 
 

Revisão bibliográfica sistemática de estudos em bases de dados eletrônicos (BIREME, PUBMED e SCIELO), no período de 

METODOLOGIA 1999- 2016 em português e inglês. Incluídos artigos de revisão de literatura, meta-analises e estudos randomizados 

controlados com uso de corticoide. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após administrado, o corticoide tem ação ampla, tendo principalmente a capacidade de acelerar a maturação dos tecidos 

fetais. Ele promove o aumento da produção de surfactante, a diminuição da permeabilidade vascular e, consequentemente, o 

aumento da complacência pulmonar, além de diminuir o rico de hemorragia intraventricular e enterocolite necrotizante, 

principais causas de morbimortalidade nesse período. Outro aspecto é a menor necessidade de reanimação na sala de parto 

para aqueles prematuros expostos ao corticoide. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A introdução de corticoides nas gestantes é uma medida simples, a qual previne graves doenças ao recém-nascido, além de 

não possuir riscos maternos adicionais. Ademais, estudo publicado recentemente pelo JAMA Pediatrics indica que o uso de 

corticoterapia até mesmo horas antes do parto produz resultados significativos. Esse conhecimento encoraja uma maior 

prática de tal administração em mulheres com risco eminente de parto prematuro, o que pode ajudar a reduzir a mortalidade 

infantil e as lesões cerebrais no neonato. 
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INTRODUCAO 

O parto prematuro, que ocorre até 36 semanas e 6 dias de gestação, ainda é a principal causa de morbimortalidade neonatal. 

Dentre as alternativas de auxiliar na maturidade fetal está o uso de corticoides. Desde o primeiro ensaio randomizado, feito 

em 1972, por Liggins e Howi que a corticoterapia tem sido aplicada na população em risco de parto pré-termo. Atualmente, é 

realizada em um único ciclo, já que múltiplos ciclos traziam diversos riscos aos fetos: baixo peso ao nascer, baixa estatura, 

diminuição da circunferência craniana e alterações no desenvolvimento neurocognitivo. Por outro lado, estudos recentes 

apontam que múltiplos ciclos ou ciclos de resgate parecem trazer algum resultado positivo em desfechos neonatais 

imediatos, porém devem ser usados com cautela. O Ministério da Saúde recomenda seu uso em gestações de risco de parto 

prematuro entre 24 e 34 semanas de gestação. A terapia apresenta resultados logo nas primeiras horas após sua 

administração e máxima eficácia na primeira semana, sendo os benefícios após esse período mínimos ou até mesmo nulos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a eficácia o uso de corticoides em gestantes com risco de partos prematuro e os benefícios que este medicamento 

traz para o feto. 
 

Revisão bibliográfica sistemática de estudos em bases de dados eletrônicos (BIREME, PUBMED e SCIELO), no período de 

METODOLOGIA 1999- 2016 em português e inglês. Incluídos artigos de revisão de literatura, meta-analises e estudos randomizados 

controlados com uso de corticoide. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após administrado, o corticoide tem ação ampla, tendo principalmente a capacidade de acelerar a maturação dos tecidos 

fetais. Ele promove o aumento da produção de surfactante, a diminuição da permeabilidade vascular e, consequentemente, o 

aumento da complacência pulmonar, além de diminuir o rico de hemorragia intraventricular e enterocolite necrotizante, 

principais causas de morbimortalidade nesse período. Outro aspecto é a menor necessidade de reanimação na sala de parto 

para aqueles prematuros expostos ao corticoide. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A introdução de corticoides nas gestantes é uma medida simples, a qual previne graves doenças ao recém-nascido, além de 

não possuir riscos maternos adicionais. Ademais, estudo publicado recentemente pelo JAMA Pediatrics indica que o uso de 

corticoterapia até mesmo horas antes do parto produz resultados significativos. Esse conhecimento encoraja uma maior 

prática de tal administração em mulheres com risco eminente de parto prematuro, o que pode ajudar a reduzir a mortalidade 

infantil e as lesões cerebrais no neonato. 
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INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Diversas doenças podem atingir a pele e entre elas está o vitiligo, autoimune crônica sistêmica. Estima-se que 

essa atinge 1% a 2% da população total mundial. O vitiligo se caracteriza por provocar despigmentação da pele, com 

presença de manchas brancas devido à redução do número de melanócitos da epiderme e/ ou perda de sua função por 

conta de estresse oxidativo e ser geralmente assintomático. O surgimento dessa doença pode se dar de forma generalizada 

ou localizada, quando focal pode ser subdividido em acrofacial, vulgar ou mista e quando localizada pode ainda ser 

subdividido em focal ou segmentar. Diagnóstico feito com biópsia e exames clínicos.Com relação à etiologia há várias 

hipóteses e dentre elas está o fator emocional e está relacionada a transtornos psicodermatológicos. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento das manchas acrômicas e seu tratamento assertivo, através de um relato de caso. 

 

Metodologia: RELATO DE CASO Paciente J.E.F , sexo masculino, 48 anos, cor branca procurou a equipe de dermatologia 

pela queixa de “manchas brancas na face e no corpo” desde os 38 anos de idade. No exame dermatológico, apresenta 

máculas acrômicas na face, região cervical, dorso das mãos , membros inferiores, área genital. Além disso, paciente 

apresenta onicomicose na unha do hálux. Paciente nega sintomas prévios, doenças ou uso de medicações. Negou quaisquer 

METODOLOGIA antecedentes pessoais e familiares. Recebeu o diagnóstico de vitiligo. Realizou um tratamento com viticromin comprimido 6 

vezes por semana, viticromin liquido 20 mg e dipropionato de betametasona+fosfato dissódico de betametasona 1 ampola. 

Atualmente, faz uso de cloridrato de minociclina 100mg por dia por 90 dias, Metoxsalen 3 vezes na semana, tacrolimo 1 vez 

ao dia , Propionato de clobetasol creme 3 vezes na semana. Após 4 meses, paciente evoluiu sem lesões novas, estava 

fazendo uso da medicação que foi passada,repigmentação com ilhotas em mãos, braços, troncos e membros inferiores. 
 

 
 

RESULTADOS 

DISCUSSÃO: A associação estatisticamente signicativa entre vitiligo e desordens autoimunes é bastante referida na 

literatura, contudo, o paciente J.E.F não corrobora a literatura pois não possui casos de vitiligo em familiares conhecidos. 

Sabe-se que a hipótese autoimune vem sendo considerada como a mais importante na patogênesse do vitiligo, contudo, é 

necessário atentar-se que trata-se de uma doença multifatorial. O curso da doença é normalmente imprevisível. Sua 

evolução natural é normalmente de progressão lenta, mas pode exacerbar rapidamente. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO:O vitiligo é uma doença que não possui cura, mas é fundamental iniciar o tratamento o mais rápido possível, 

pois o quanto antes iniciar maior será a quantidade de melanócitos vivos encontrados, logo, melhor será o prognóstico. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8021 Dermatologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3390772 - HELENA CRISTINA BUFFALO 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 

Orientador 2 Orientador Externo 
 

Rossana Cantanhede Farias de Vasconcelos 
 
 

TITULO Mácula acrômica 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Diversas doenças podem atingir a pele e entre elas está o vitiligo, autoimune crônica sistêmica. Estima-se que 

essa atinge 1% a 2% da população total mundial. O vitiligo se caracteriza por provocar despigmentação da pele, com 

presença de manchas brancas devido à redução do número de melanócitos da epiderme e/ ou perda de sua função por 

conta de estresse oxidativo e ser geralmente assintomático. O surgimento dessa doença pode se dar de forma generalizada 

ou localizada, quando focal pode ser subdividido em acrofacial, vulgar ou mista e quando localizada pode ainda ser 

subdividido em focal ou segmentar. Diagnóstico feito com biópsia e exames clínicos.Com relação à etiologia há várias 

hipóteses e dentre elas está o fator emocional e está relacionada a transtornos psicodermatológicos. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento das manchas acrômicas e seu tratamento assertivo, através de um relato de caso. 

 

Metodologia: RELATO DE CASO Paciente J.E.F , sexo masculino, 48 anos, cor branca procurou a equipe de dermatologia 

pela queixa de “manchas brancas na face e no corpo” desde os 38 anos de idade. No exame dermatológico, apresenta 

máculas acrômicas na face, região cervical, dorso das mãos , membros inferiores, área genital. Além disso, paciente 

apresenta onicomicose na unha do hálux. Paciente nega sintomas prévios, doenças ou uso de medicações. Negou quaisquer 

METODOLOGIA antecedentes pessoais e familiares. Recebeu o diagnóstico de vitiligo. Realizou um tratamento com viticromin comprimido 6 

vezes por semana, viticromin liquido 20 mg e dipropionato de betametasona+fosfato dissódico de betametasona 1 ampola. 

Atualmente, faz uso de cloridrato de minociclina 100mg por dia por 90 dias, Metoxsalen 3 vezes na semana, tacrolimo 1 vez 

ao dia , Propionato de clobetasol creme 3 vezes na semana. Após 4 meses, paciente evoluiu sem lesões novas, estava 

fazendo uso da medicação que foi passada,repigmentação com ilhotas em mãos, braços, troncos e membros inferiores. 
 

 
 

RESULTADOS 

DISCUSSÃO: A associação estatisticamente signicativa entre vitiligo e desordens autoimunes é bastante referida na 

literatura, contudo, o paciente J.E.F não corrobora a literatura pois não possui casos de vitiligo em familiares conhecidos. 

Sabe-se que a hipótese autoimune vem sendo considerada como a mais importante na patogênesse do vitiligo, contudo, é 

necessário atentar-se que trata-se de uma doença multifatorial. O curso da doença é normalmente imprevisível. Sua 

evolução natural é normalmente de progressão lenta, mas pode exacerbar rapidamente. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO:O vitiligo é uma doença que não possui cura, mas é fundamental iniciar o tratamento o mais rápido possível, 

pois o quanto antes iniciar maior será a quantidade de melanócitos vivos encontrados, logo, melhor será o prognóstico. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8021 Dermatologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3396916 - ALESSANDRA DE AGOSTINI CAMARGO 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 

Orientador 2 Orientador Externo 
 

Rossana Cantanhede Farias de Vasconcelos 
 
 

TITULO Mácula acrômica 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Diversas doenças podem atingir a pele e entre elas está o vitiligo, autoimune crônica sistêmica. Estima-se que 

essa atinge 1% a 2% da população total mundial. O vitiligo se caracteriza por provocar despigmentação da pele, com 

presença de manchas brancas devido à redução do número de melanócitos da epiderme e/ ou perda de sua função por 

conta de estresse oxidativo e ser geralmente assintomático. O surgimento dessa doença pode se dar de forma generalizada 

ou localizada, quando focal pode ser subdividido em acrofacial, vulgar ou mista e quando localizada pode ainda ser 

subdividido em focal ou segmentar. Diagnóstico feito com biópsia e exames clínicos.Com relação à etiologia há várias 

hipóteses e dentre elas está o fator emocional e está relacionada a transtornos psicodermatológicos. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento das manchas acrômicas e seu tratamento assertivo, através de um relato de caso. 

 

Metodologia: RELATO DE CASO Paciente J.E.F , sexo masculino, 48 anos, cor branca procurou a equipe de dermatologia 

pela queixa de “manchas brancas na face e no corpo” desde os 38 anos de idade. No exame dermatológico, apresenta 

máculas acrômicas na face, região cervical, dorso das mãos , membros inferiores, área genital. Além disso, paciente 

apresenta onicomicose na unha do hálux. Paciente nega sintomas prévios, doenças ou uso de medicações. Negou quaisquer 

METODOLOGIA antecedentes pessoais e familiares. Recebeu o diagnóstico de vitiligo. Realizou um tratamento com viticromin comprimido 6 

vezes por semana, viticromin liquido 20 mg e dipropionato de betametasona+fosfato dissódico de betametasona 1 ampola. 

Atualmente, faz uso de cloridrato de minociclina 100mg por dia por 90 dias, Metoxsalen 3 vezes na semana, tacrolimo 1 vez 

ao dia , Propionato de clobetasol creme 3 vezes na semana. Após 4 meses, paciente evoluiu sem lesões novas, estava 

fazendo uso da medicação que foi passada,repigmentação com ilhotas em mãos, braços, troncos e membros inferiores. 
 

 
 

RESULTADOS 

DISCUSSÃO: A associação estatisticamente signicativa entre vitiligo e desordens autoimunes é bastante referida na 

literatura, contudo, o paciente J.E.F não corrobora a literatura pois não possui casos de vitiligo em familiares conhecidos. 

Sabe-se que a hipótese autoimune vem sendo considerada como a mais importante na patogênesse do vitiligo, contudo, é 

necessário atentar-se que trata-se de uma doença multifatorial. O curso da doença é normalmente imprevisível. Sua 

evolução natural é normalmente de progressão lenta, mas pode exacerbar rapidamente. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO:O vitiligo é uma doença que não possui cura, mas é fundamental iniciar o tratamento o mais rápido possível, 

pois o quanto antes iniciar maior será a quantidade de melanócitos vivos encontrados, logo, melhor será o prognóstico. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

Zhelevaa G. NikolovaaY. Karamalakovaa E. Hristakievab R. LavchevabV. Gadjevaa. Comparative study on some oxidative 

stress parameters in blood of vitiligo patients before and after combined therapy. Interface (Botucatu) , Botucatu, vol.22, 

no.65, Apr./ Jun 2018. Do Bú EA., de Alexandre MES., Scardua, A., de Araújo CRF. Vitiligo as a psychosocial disease: 

apprehensions of patients imprinted by the white. Interface (Botucatu) , Botucatu, vol.22, no.65, Apr./ Jun 2018. 
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2018 8021 Dermatologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3439411 - ANA JULIA MARCAL PEREIRA DIAS 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 

Orientador 2 Orientador Externo 
 

Rossana Cantanhede Farias de Vasconcelos 
 
 

TITULO Mácula acrômica 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Diversas doenças podem atingir a pele e entre elas está o vitiligo, autoimune crônica sistêmica. Estima-se que 

essa atinge 1% a 2% da população total mundial. O vitiligo se caracteriza por provocar despigmentação da pele, com 

presença de manchas brancas devido à redução do número de melanócitos da epiderme e/ ou perda de sua função por 

conta de estresse oxidativo e ser geralmente assintomático. O surgimento dessa doença pode se dar de forma generalizada 

ou localizada, quando focal pode ser subdividido em acrofacial, vulgar ou mista e quando localizada pode ainda ser 

subdividido em focal ou segmentar. Diagnóstico feito com biópsia e exames clínicos.Com relação à etiologia há várias 

hipóteses e dentre elas está o fator emocional e está relacionada a transtornos psicodermatológicos. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVO: Descrever o desenvolvimento das manchas acrômicas e seu tratamento assertivo, através de um relato de caso. 

 

Metodologia: RELATO DE CASO Paciente J.E.F , sexo masculino, 48 anos, cor branca procurou a equipe de dermatologia 

pela queixa de “manchas brancas na face e no corpo” desde os 38 anos de idade. No exame dermatológico, apresenta 

máculas acrômicas na face, região cervical, dorso das mãos , membros inferiores, área genital. Além disso, paciente 

apresenta onicomicose na unha do hálux. Paciente nega sintomas prévios, doenças ou uso de medicações. Negou quaisquer 

METODOLOGIA antecedentes pessoais e familiares. Recebeu o diagnóstico de vitiligo. Realizou um tratamento com viticromin comprimido 6 

vezes por semana, viticromin liquido 20 mg e dipropionato de betametasona+fosfato dissódico de betametasona 1 ampola. 

Atualmente, faz uso de cloridrato de minociclina 100mg por dia por 90 dias, Metoxsalen 3 vezes na semana, tacrolimo 1 vez 

ao dia , Propionato de clobetasol creme 3 vezes na semana. Após 4 meses, paciente evoluiu sem lesões novas, estava 

fazendo uso da medicação que foi passada,repigmentação com ilhotas em mãos, braços, troncos e membros inferiores. 
 

 
 

RESULTADOS 

DISCUSSÃO: A associação estatisticamente signicativa entre vitiligo e desordens autoimunes é bastante referida na 

literatura, contudo, o paciente J.E.F não corrobora a literatura pois não possui casos de vitiligo em familiares conhecidos. 

Sabe-se que a hipótese autoimune vem sendo considerada como a mais importante na patogênesse do vitiligo, contudo, é 

necessário atentar-se que trata-se de uma doença multifatorial. O curso da doença é normalmente imprevisível. Sua 

evolução natural é normalmente de progressão lenta, mas pode exacerbar rapidamente. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO:O vitiligo é uma doença que não possui cura, mas é fundamental iniciar o tratamento o mais rápido possível, 

pois o quanto antes iniciar maior será a quantidade de melanócitos vivos encontrados, logo, melhor será o prognóstico. 
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Zhelevaa G. NikolovaaY. Karamalakovaa E. Hristakievab R. LavchevabV. Gadjevaa. Comparative study on some oxidative 

stress parameters in blood of vitiligo patients before and after combined therapy. Interface (Botucatu) , Botucatu, vol.22, 
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3389014 - GEANNE RODRIGUES DE SOUSA AGAPITO 2 - Aprovado 5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Paulo Fernando de Souza Campos 
 
 

TITULO 
O NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA: O GÊNERO FEMININO NO ROMANCE DE JOAQUIM MANOEL DE MACEDO 'LUCINDA, 

A MUCAMA' 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A trilogia intitulada ‘Vítimas Algozes’, de Joaquim Manoel de Macedo apresenta ‘Lucinda a mucama’, cuja narrativa permite o 

estabelecimento de correlações entre formas de subjetivação atribuídas aos negros escravizados no Brasil, em específico, 

ao gênero feminino. O estudo considera o conceito de subjetivação como categoria heurística aberta, um caminho para 

entender múltiplas formas através das quais as pessoas se percebem ou são percebidas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar qual a representação da mulher negra na literatura brasileira na obra ‘As Vítmas Algozes’ de Joaquim Manoel de 

Macedo. 
 

O levantamento dos adjetivos depreciativos e negativos usados pelo autor do romance, apresentam um teor racista e 

METODOLOGIA 
preconceituoso, através do qual verificamos que para representar Lucinda foram usados quarenta e três adjetivos, dos quais, 

os que com mais frequência aparecem respectivamente são: demônio, malvada, imoral, perversa, charco, pervertida, 

serpente, lasciva, torpe, traidora, pérfida, gênio do mal e sensual. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Lucinda é representada por Joaquim Manoel de Macedo ora animalizada, ora evocada pela objetificação do seu corpo. As 

qualidades da mucama quando postas em evidência se limitam as tarefas que desempenha na casa senhorial, o romance 

macediano apresenta uma continuidade do discurso de discriminação racial, uma vez que as expressões de intolerância se 

repetem ao longo da narrativa, contribui dessa forma como reforço e propagação do preconceito racial. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A narrativa do romance fez uso de adjetivos depreciativos, pejorativos e preconceituosos que por consequência agiram 

como formadores de estereótipos da representação da mulher negra, logo é possível perceber como a mulher negra foi 

animalizada e tratada como desprovida de humanidade evocada como inimiga dos bons costumes que regiam a sociedade 

da época rotulada como inferior não só por ser escrava, por ser negra. 
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ALVES, P.; OLIVEIRA, C. R. Fontes Históricas: abordagens e métodos. Assis: UNESP, 1996. p. 21-32. FOUCAULT, Michel. A 

Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 24. ed. São Paulo: Edições 
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0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 
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Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3262740 - STEPHANYE VASCONCELLOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Karisa Santiago Nakahata 

  

 
TITULO FATORES DE RISCO PARA INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E SUA RELAÇÃO COM OS GRADUANDO DE ENFERMAGEM 

 

 

INTRODUCAO 
As Doenças Cardiovasculares (DAC) são as principais causas de morbimortalidade na população brasileira.1 Apresentam 

como fatores de risco modificáveis: Sedentarismo, Obesidade, Má alimentação, Tabagismo, Alcoolismo e/ou drogadição.2,3 
 

OBJETIVOS Descrever a alimentação dos graduandos de Enfermagem relacionando ao potencial de risco para as DAC. 
 

Estudo quantitativo, de natureza descritiva exploratória, com 97 graduandos do Curso de Enfermagem a partir do 5° 

semestre da UNISA, universidade privada de São Paulo localizada na Zona Sul da cidade, após à análise e apreciação do 

METODOLOGIA Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade e consentimento dos entrevistados. Foi utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário, no qual os dados foram analisados e apresentados em gráficos e 

porcentagens. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos 97 graduandos que participaram da pesquisa, quanto a alimentação, 49 (51%) dos estudantes referiram comer uma 

única porção de fruta ao dia e os demais referem ingerir mais de duas porções. Sobre a ingesta de verduras e legumes 91 

(92%) referem consumir verduras e legumes, porém 7 (7%) referem não ter o hábito de se alimentar com nenhum tipo de 

verduras e legumes. Sobre salada verde, 95 (95%) dos estudantes referem fazer o consumo diariamente, com pelo menos 

uma porção ao dia. Para a ingesta hídrica somente 6% referem consumir menos de 500ml/dia. Sobre “fast-food”, a grande 

maioria dos graduandos, com 94% do total de estudantes, assinalam que se alimentam de frituras, condimentados, 

refrigerantes e etc. Com os dados de peso e altura, foi calculado o Índice de Massa Corpórea, tendo apresentado resultado 

peso normal para 49 (49%) dos alunos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os graduandos do Curso de Enfermagem possuem bons hábitos alimentares, necessitando reduzir consumo de “fast-food”. 

Os valores de índices de massa corpórea dos estudantes, comprovam baixo risco o potencial de risco para as doenças 

cardiovasculares entre os graduandos do Curso de Enfermagem. 
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TITULO Uso de ferro profilático e alimentação na anemia ferropriva em crianças 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Anemia nutricional é condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo dos níveis considerados normais 

para o sexo, faixa etária, estado fisiológico e altitude. O motivo mais frequente é deficiência de ferro, caracterizando a 

chamada anemia ferropriva (AF), que apresenta como causas principais baixo consumo e/ou baixa absorção do ferro 

dietético.¹ Crianças entre seis e 24 meses são mais afetadas. A alta prevalência em crianças pode ser decorrente das 

mudanças nos hábitos alimentares, que acompanham transição nutricional do país. Considerada um problema de Saúde 

Pública, pode prejudicar o desenvolvimento mental e psicomotor, causar aumento da morbimortalidade infantil, além da 

redução da resistência às infecções.2 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a importância do ferro profilático e da alimentação na AF. 

 

METODOLOGIA Foi realizada revisão bibliográfica, com levantamento de dados utilizando bases nacionais sobre tema estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Na primeira infância o problema da AF é agravado pela ocorrência de erros alimentares quando o leite materno é substituído 

por alimentos pobres em ferro ou com baixa biodisponibilidade. O ferro do leite materno (LM) tem maior biodisponibilidade 

do que o leite de vaca, crianças que recebem LM nos primeiros 6 meses de vida apresentam reservas de ferro maiores. Os 

tecidos animais são ricos em ferro. O cálcio interfere na absorção do ferro pelo organismo. A ingestão de leite de vaca 

precisa ser evitada especialmente nas refeições que contêm alimentos ricos deste mineral.1 Em 2005, o Ministério da Saúde 

lançou o Programa Nacional de Suplementação de Ferro preconizando dose profilática semanal de sulfato ferroso na 

apresentação em xarope para crianças a partir do sexto mês de vida, se em aleitamento materno exclusivo, e a partir do 

quarto mês, se estiver em aleitamento materno misto, ambos com suplementação até os 18 meses de idade. Em 2013 

ampliou a faixa etária para 24 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza profilaxia diária com uso de sulfato 

ferroso em gotas. A Atenção Primária à Saúde, assume papel importante na suplementação profilática do ferro, uma vez que 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança está preconizado dentre as ações de atenção à saúde da 

criança. Quanto à efetividade, estudos demonstraram que doses diárias apresentaram melhores indicadores sobre valores 

médios da hemoglobina.3 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que é necessária a prática profilática a fim de sensibilizar mães e responsáveis quanto aos riscos encontrados 

nos primeiros passos alimentares das crianças e garantir sua participação efetiva. 
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TITULO Uso de ferro profilático e alimentação na anemia ferropriva em crianças 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Anemia nutricional é condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo dos níveis considerados normais 

para o sexo, faixa etária, estado fisiológico e altitude. O motivo mais frequente é deficiência de ferro, caracterizando a 

chamada anemia ferropriva (AF), que apresenta como causas principais baixo consumo e/ou baixa absorção do ferro 

dietético.¹ Crianças entre seis e 24 meses são mais afetadas. A alta prevalência em crianças pode ser decorrente das 

mudanças nos hábitos alimentares, que acompanham transição nutricional do país. Considerada um problema de Saúde 

Pública, pode prejudicar o desenvolvimento mental e psicomotor, causar aumento da morbimortalidade infantil, além da 

redução da resistência às infecções.2 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a importância do ferro profilático e da alimentação na AF. 

 

METODOLOGIA Foi realizada revisão bibliográfica, com levantamento de dados utilizando bases nacionais sobre tema estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Na primeira infância o problema da AF é agravado pela ocorrência de erros alimentares quando o leite materno é substituído 

por alimentos pobres em ferro ou com baixa biodisponibilidade. O ferro do leite materno (LM) tem maior biodisponibilidade 

do que o leite de vaca, crianças que recebem LM nos primeiros 6 meses de vida apresentam reservas de ferro maiores. Os 

tecidos animais são ricos em ferro. O cálcio interfere na absorção do ferro pelo organismo. A ingestão de leite de vaca 

precisa ser evitada especialmente nas refeições que contêm alimentos ricos deste mineral.1 Em 2005, o Ministério da Saúde 

lançou o Programa Nacional de Suplementação de Ferro preconizando dose profilática semanal de sulfato ferroso na 

apresentação em xarope para crianças a partir do sexto mês de vida, se em aleitamento materno exclusivo, e a partir do 

quarto mês, se estiver em aleitamento materno misto, ambos com suplementação até os 18 meses de idade. Em 2013 

ampliou a faixa etária para 24 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza profilaxia diária com uso de sulfato 

ferroso em gotas. A Atenção Primária à Saúde, assume papel importante na suplementação profilática do ferro, uma vez que 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança está preconizado dentre as ações de atenção à saúde da 

criança. Quanto à efetividade, estudos demonstraram que doses diárias apresentaram melhores indicadores sobre valores 

médios da hemoglobina.3 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que é necessária a prática profilática a fim de sensibilizar mães e responsáveis quanto aos riscos encontrados 

nos primeiros passos alimentares das crianças e garantir sua participação efetiva. 
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TITULO Análise das questões de filosofia do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2017 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Entendemos que a Filosofia no ensino médio, com sua especificidade que é o pensamento crítico, cuidadoso e conceitual, 

contribui com as demais disciplinas para a compreensão do ser humano, das coisas e do mundo. Sabemos que o Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD escolhe trienalmente livros para as aulas de Filosofia no Ensino Médio. Importa saber se 

o conteúdo dos livros didáticos perpassa as questões do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, programa do Governo 

Federal que avalia e classifica candidatos a uma vaga em universidades públicas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as questões do Exame Nacional de ensino Médio – ENEM do ano de 2017 e o conteúdo dos livros didáticos 

escolhidos através do PNLD, para deste modo, identificar a relação entre o que é avaliado e o que é ensinado de fato. 
 

 

METODOLOGIA 
Análise do conteúdo dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2015 e das questões de Filosofia 

do Exame Nacional de ensino Médio – ENEM/2017. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A prova do Enem/2017 apresenta oito questões voltadas para o ensino de Filosofia no total de quarenta e cinco questões de 

Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Notamos a interdisciplinaridade como centro e a Ética, a Moral, a Filosofia Política, a 

História da Filosofia, os Direitos Humanos e a Cidadania como temas principais nas questões do Enem e no Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD/2015. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As considerações finais permitem afirmar que os conteúdos de Filosofia estudados por jovens do Ensino Médio, através do 

livro didático, encontram ressonância com o ENEM. Do mesmo modo, o diálogo interdisciplinar, contribui para a construção 

de conceitos necessários para o entendimento do outro, do mundo e de si mesmo. 
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TITULO Controle e análise para unidades fusoras de impressoras a laser 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A falta de controle de unidades fusoras dentro de uma empresa que presta serviço de outsourcing de impressão causam 

constantes problemas com baixa qualidade na manutenção técnica e falta de garantia de peças compradas do fornecedor. 

Isso ao decorrer do tempo, causa manutenções excessivas em fusores, aumento de gastos com peças, e insatisfação do 

cliente devido a constates necessidades de manutenções na impressora contratada. Para realizar esse processo de controle 

na empresa foi criado, através de ferramentas de qualidade, como estratificação e folha de verificação, o controle de 

unidades fusoras, que através de um registro de informações predeterminadas, podem garantir um aumento na qualidade 

técnica das manutenções realizadas, através de informações que funcionários realizarem determinadas manutenções, 

melhorando a garantia das peças compradas do fornecedor, pois se pode verificar se realizaram o mínimo de impressões 

necessárias antes de serem trocadas. O controle implantado na empresa pode promover a visão do futuro para os 

procedimentos de manutenção técnica, que hoje são realizados de forma corretiva, e através disso estudar a possibilidade 

da implementação de manutenção preventiva ao decorrer dos anos. Esta pesquisa tratá os conhecimentos necessários para 

gerenciamento dessas unidades fusoras. 
 

 

 
OBJETIVOS Desenvolver um método de controle de unidades fusoras para melhor gerenciamento de manutenções de equipamentos. 

 

A falta de controle de unidades fusoras dentro da empresa de outsourcing pode não trazer nada visível em curto período de 

tempo, mas ao começar a analisar com mais gerenciamento o intervalo de manutenção de cada unidade fusora, começa-se 

perceber um número de páginas impressas por cada unidade fusora, abaixo do valor mínimo estabelecido pelo fabricante ou 

METODOLOGIA internamente. Com isso, vê se a necessidade da criação de um método para controle de cada unidade fusora, onde pode-se 

garantir em cada manutenção que será realizada nela, se a mesma já não passou por problemas recorrentes na mesma. 

Através de ferramentas da qualidade como estratificação, folha de verificação e fluxograma, será realizada uma analise em 

todos os processos da empresa, para então se criar um método de gerenciamento das unidades fusoras. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento do presente estudo e criação do controle de unidade fusoras trouxe um gerenciamento total de cada 

troca e manutenção realizada em cada fusor, garantindo melhor qualidade de peças do fornecedor, qualidade na 

manutenção técnica realiza por cada funcionário e, consequentemente, satisfação do cliente. Conclui-se que cumprindo o 

objetivo de criação do controle, obteve-se resultados imediatos após implementação dele, obrigando a empresa realizar 

ações para correção dos problemas constados. Além de se obter uma visão de futuro onde se estabelece parâmetros 

confiáveis para substituição do meio de manutenção corretiva pelo método preventivo. 
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PEDRO DE MELLO JÚNIOR 

 

TITULO 
O EFEITO DA INTERVENÇÃO OSTEOPÁTICA EM UM PACIENTE COM SEQUELA CRÔNICA DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO – RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o acidente vascular encefálico (AVE) apresenta sinais clínicos de 

distúrbios focais ou globais na função do encéfalo, a causa mais aparente é de origem vascular isquêmica ou hemorrágica. 

Os comprometimentos e limitações funcionais em geral estão associados a região afetada e ao grau da lesão. A 

predominância do AVE é alta e atualmente 90% dos sobreviventes possuem algum tipo de deficiência, sendo considerada 

uma das principais causas de incapacidades em adultos. Podendo apresentar sequelas motoras e/ou cognitivas. Dentre as 

alterações motoras, destaca-se a hemiplegia, caracterizada pela perda de força muscular no hemicorpo contralateral à lesão 

encefálica. As sequelas resultam em limitação na realização das atividades de vida diária (AVD), restrições na participação 

social e, consequentemente, piora da qualidade de vida. Propostas de tratamentos alternativos ou complementares são 

estudadas constantemente dentre elas a Osteopatia. A Osteopatia é usada para corrigir disfunções musculoesqueléticas, 

viscerais, fasciais e cranianas, a mesma baseia -se na interpretação do indivíduo como um ser único e integrado, muito além 

da união de processos fisiológicos que ocorrem individualmente em diferentes sistemas. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o efeito da Intervenção Osteopática em um paciente com sequela crônica de acidente vascular encefálico. 

 

Essa pesquisa trata-se de um estudo quanti-qualitativo, descritivo, do tipo Relato de Caso de um paciente com diagnóstico 

METODOLOGIA 
médico AVE e como sequela, hemiparesia crônica moderada que estava na lista de espera para atendimento no Ambulatório 

de Fisioterapia da Universidade de Santo Amaro. Foi avaliada a amplitude de movimento articular, postura, dor, atividades 

funcionais e qualidade de vida. Esse estudo foi aprovado pelo CEP – UNISA sob CAAE: 79545917.9.0000.0081. 
 

 

RESULTADOS  
Observou-se uma grande melhora na qualidade de vida e no quadro clinico da paciente, mais especificamente na regulação 

da Pressão Arterial, Amplitude de Movimento, sensibilidade tátil, dolorosa e propriocepção. 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação das Técnicas e da filosofia osteopáticas favoreceram a melhora na qualidade de vida e no quadro clinico da 

paciente com sequelas crônicas de AVE, mostrando sua eficácia nessa pesquisa. Sugere-se testar a técnica numa amostra 

maior e mais heterogênea, uma vez que se trata de um estudo pioneiro nessa área. 
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TITULO PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES FRENTE A PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM DURANTE A HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Uma maneira de humanizar o ambiente hospitalar, inclui trazer a família no cuidado à criança hospitalizada, pois além da 

criança sentir-se mais segura, auxilia também na aceitação e adaptação das condições de internação, diminui o sentimento 

de abandono da criança em relação a outros membros da família, além de facilitar a relação do paciente com a equipe de 

saúde. 
 

 

 
OBJETIVOS Percepção dos familiares frente aos procedimentos de enfermagem durante a hospitalização infantil. 

 

A questão norteadora do estudo foi: Qual é a percepção dos familiares mediante os procedimentos de enfermagem durante 

a hospitalização infantil? A busca bibliográfica foi realizada no Criança Hospitalizada, Cuidados de Enfermagem, 

Enfermagem Pediátrica, Família, Hospitalização. Foi consultado para a busca dos artigos o portal da (BVS), sendo utilizadas 

as bases de dados da Literatura (LILACS), (SciELO) e (MEDLINE). Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos 

METODOLOGIA disponíveis gratuitamente na integra, publicados no idioma português e que respeitaram os limites de publicação dos 

últimos 10 anos. Foram excluídas teses, dissertações e monografias e artigos que após a leitura dos resumos. A partir da 

combinação dos descritores, foram encontrados 15 artigos e, respeitando os critérios de inclusão e após a leitura do 

resumo, foram selecionados 8 artigos para leitura na íntegra . Sendo assim, este estudo foi composto por 05 oito artigos 

científicos. Para complementar este estudo foram utilizados, 3 obras literárias e 1 caderno do Ministério da saúde. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo mostra a necessidade dos familiares de serem compreendidos no momento de extrema sensibilidade, 

caracterizada pela internação hospitalar e todos os anseios que envolvem este momento. Percebeu-se que através da 

interação com a equipe de enfermagem, a família passa a desenvolver novas habilidades e participam ativamente do 

processo terapêutico. Foi possível identificar conflitos entre as mães e as equipes e diversas tentativas de mediação desses, 

pois os familiares destacam que os impasses surgem em função da diferença de expectativas e de poder de decisão sobre 

os cuidados da criança, entre os pais e enfermagem, assim como em decorrência do estresse e do sofrimento determinados 

pela experiência que os procedimentos causam tanto nos pais quanto nas crianças, refletindo na própria equipe. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os familiares necessitam serem encorajados para que assim sintam-se capazes e atuem como participantes ativos da 

recuperação dos seus filhos, que tenham espaço para serem ouvidos e que suas dúvidas e angústias sejam levadas em 

consideração, para que este se sinta ativo no processo terapêutico da criança. 
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TITULO Avaliação do óxido nítrico na saliva após o tratamento da periodontite nos pacientes em hemodiálise 
 
 

 
INTRODUCAO 

O óxido nítrico (ON) é uma molécula reguladora presente nos tecidos e na saliva, que apresenta importante papel na defesa 

não específica do organismo frente às infecções. Por outro lado, em altas concentrações de ON pode contribuir para a 

destruição tecidual atuando na etiopatogênese da Doença Periodontal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi avaliar alteração de concentração de óxido nítrico na saliva de pacientes com insuficiência renal 

(IRC) em hemodiálise. 
 

As amostras de saliva não estimulada de 30 pacientes foram coletadas antes do tratamento periodontal cirúrgico (T0), após 

METODOLOGIA 1 (T1) e 3 meses (T3) do tratamento. Os níveis de óxido nítrico nas amostras de saliva foram determinados pela 

concentração de nitrito detectada pelo reação de Griess. 

 

RESULTADOS 
A dosagem de óxido nítrico na saliva revelou que não há alteração após tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes 

com IRC em hemodiálise entre os períodos avaliados.(p=0,753) 
 

 

CONCLUSOES 
O tratamento periodontal não cirúrgico não alterou a concentração de óxido nítrico na saliva em pacientes com IRC em 

hemodiálise entre os períodos avaliados.. 
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TITULO Avaliação do óxido nítrico na saliva após o tratamento da periodontite nos pacientes em hemodiálise 
 
 

 
INTRODUCAO 

O óxido nítrico (ON) é uma molécula reguladora presente nos tecidos e na saliva, que apresenta importante papel na defesa 

não específica do organismo frente às infecções. Por outro lado, em altas concentrações de ON pode contribuir para a 

destruição tecidual atuando na etiopatogênese da Doença Periodontal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi avaliar alteração de concentração de óxido nítrico na saliva de pacientes com insuficiência renal 

(IRC) em hemodiálise. 
 

As amostras de saliva não estimulada de 30 pacientes foram coletadas antes do tratamento periodontal cirúrgico (T0), após 

METODOLOGIA 1 (T1) e 3 meses (T3) do tratamento. Os níveis de óxido nítrico nas amostras de saliva foram determinados pela 

concentração de nitrito detectada pelo reação de Griess. 

 

RESULTADOS 
A dosagem de óxido nítrico na saliva revelou que não há alteração após tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes 

com IRC em hemodiálise entre os períodos avaliados.(p=0,753) 
 

 

CONCLUSOES 
O tratamento periodontal não cirúrgico não alterou a concentração de óxido nítrico na saliva em pacientes com IRC em 

hemodiálise entre os períodos avaliados.. 
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TITULO Avaliação do óxido nítrico na saliva após o tratamento da periodontite nos pacientes em hemodiálise 
 
 

 
INTRODUCAO 

O óxido nítrico (ON) é uma molécula reguladora presente nos tecidos e na saliva, que apresenta importante papel na defesa 

não específica do organismo frente às infecções. Por outro lado, em altas concentrações de ON pode contribuir para a 

destruição tecidual atuando na etiopatogênese da Doença Periodontal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi avaliar alteração de concentração de óxido nítrico na saliva de pacientes com insuficiência renal 

(IRC) em hemodiálise. 
 

As amostras de saliva não estimulada de 30 pacientes foram coletadas antes do tratamento periodontal cirúrgico (T0), após 

METODOLOGIA 1 (T1) e 3 meses (T3) do tratamento. Os níveis de óxido nítrico nas amostras de saliva foram determinados pela 

concentração de nitrito detectada pelo reação de Griess. 

 

RESULTADOS 
A dosagem de óxido nítrico na saliva revelou que não há alteração após tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes 

com IRC em hemodiálise entre os períodos avaliados.(p=0,753) 
 

 

CONCLUSOES 
O tratamento periodontal não cirúrgico não alterou a concentração de óxido nítrico na saliva em pacientes com IRC em 

hemodiálise entre os períodos avaliados.. 
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TITULO Avaliação do óxido nítrico na saliva após o tratamento da periodontite nos pacientes em hemodiálise 
 
 

 
INTRODUCAO 

O óxido nítrico (ON) é uma molécula reguladora presente nos tecidos e na saliva, que apresenta importante papel na defesa 

não específica do organismo frente às infecções. Por outro lado, em altas concentrações de ON pode contribuir para a 

destruição tecidual atuando na etiopatogênese da Doença Periodontal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi avaliar alteração de concentração de óxido nítrico na saliva de pacientes com insuficiência renal 

(IRC) em hemodiálise. 
 

As amostras de saliva não estimulada de 30 pacientes foram coletadas antes do tratamento periodontal cirúrgico (T0), após 

METODOLOGIA 1 (T1) e 3 meses (T3) do tratamento. Os níveis de óxido nítrico nas amostras de saliva foram determinados pela 

concentração de nitrito detectada pelo reação de Griess. 

 

RESULTADOS 
A dosagem de óxido nítrico na saliva revelou que não há alteração após tratamento periodontal não-cirúrgico em pacientes 

com IRC em hemodiálise entre os períodos avaliados.(p=0,753) 
 

 

CONCLUSOES 
O tratamento periodontal não cirúrgico não alterou a concentração de óxido nítrico na saliva em pacientes com IRC em 

hemodiálise entre os períodos avaliados.. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

Kshirsagar AV, Craig RG, Beck JD, Moss K, Offenbacher S, Kotanko P,et al. Severe periodontitis is associated with low serum 

albumin among patients on maintenance hemodialysis therapy. Clin J Am Soc Nephrol. 2007 Mar;2(2):239-44. Yoshihara A, 

Hayashi Y, Miyazaki H. Relationships among bone turnover, renal function and periodontal disease in elderly Japanese. J 

Periodontal Res. 2011 Aug;46(4):491-6. Romão Júnior JE. Doença renal crônica: definição, epidemiologia e classificação. J 

Bras Nefrol 2004; 26(3): 1-3 Perozini C, Pallos D, Ruivo GF. Marcadores Inflamatórios, Doença Periodontal e Doença Renal 

Crônica. Dag A., Firat E. T., Kadiroglu, Kale E., Yilmaz M. E. Significance of elevated gingival crevicular fluid tumor necrosis 

factor-alpha and interleukin-8 levels in chronic hemodialysis patients with periodontal disease. J Periodont Res 2010; 45: 

445-450 Souza CRD, Libério SA, Guerra RNM, Monteiro S, Silveira EJD. Evaluation of periodontal condition of kidney patients 

on dialysis. Rev Assoc Med Bras 2005; 51(5):285-289 Chen LP, Chiang CK, Peng YS, Hsu SP, Lin CY, Lai CF, Hung KY. 

Relationship between periodontal disease and mortality in patients treated with maintenance hemodialysis. Am J Kidney dIS. 

2011; 57 (2): 276-282 Swapna LA, Reddy RS, Ramesh T, Reddy RL, Vijayalaxmi N, Karmakar P et al. Oral Health Status in 

Haemodialysis Patients. J Clin and Diag Res. 2013 Sept, vol-7(9): 2047-2050 Pallos D, Leão MV, Togeiro FC, Alegre L, 

Ricardo LH, Perozini C, Ruivo GF. Salivary markers in patients with chronic renal failure. Arch Oral Biol. 2015 

Dec;60(12):1784-8. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 60 

 

 

 

2018 8049 
Ciências da 

Saúde 

 
1 - Mostra de Pós-graduação 

Especialização 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3309436 - NATANAEL FLORENTINO DA SILVA 

 
 

Orientador 1 Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

   
ABEL SILVA DE MENESES 

 
TITULO RAIZES MULTIFATORIAIS DO ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As pessoas em situação de rua sob uso de substâncias psicoativas e adictos (uso de álcool) no cenário atual brasileiro, 

eclode como um fenômeno social emergente. Esta é uma demanda que envolve as esferas da saúde (física, psicológica), 

econômica, política e urbanística nas grandes capitais brasileiras. No entanto, é necessário o desenvolvimento de medidas 

interventivas e políticas públicas mais incisivas do que as que já existem, mais precisamente medidas que possam atuar 

sobre as raízes multifatoriais que levam os indivíduos ao abuso de substâncias psicoativas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura científica brasileira e identificar estudos que evidenciem os aspectos multifatoriais que levam o indivíduo 

em situação de rua à prática abusiva de substâncias psicoativas. 
 

Trata-se de uma revisão da literatura, tendo como fontes de base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

METODOLOGIA 
(MEDLINE), empregando-se as palavras-chave “substâncias psicoativas”, “abuso de álcool e drogas”, “pessoas em situação 

de rua”, “vulnerabilidade social” e “políticas públicas e assistenciais”. A delimitação correspondeu a estudos realizados no 

Brasil de 2000 a 2014. A aplicação do protocolo de pesquisa resultou em 42 referências, das quais 21 foram descartadas por 

não apresentar relação com o objeto de estudo, restando outros 21 (50%) que constituíram o material de estudo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A análise demonstrou que, dentre os aspectos multifatoriais que culminam no abuso de álcool e drogas, predominam 

àqueles relacionados à vulnerabilidade social, abrangendo dentro desta esfera o desemprego, crise econômica, falta de 

oportunidade, marginalização e desigualdade social. Dos aspectos mais profundos está desestruturação familiar e a própria 

incapacidade do indivíduo de lidar com as demandas emocionais decorrente destes conflitos. Quanto as substâncias 

psicoativas mais utilizadas por moradores de rua, destaca-se o álcool, alcançando 65% da população acima de 30 anos. Já o 

abuso de drogas atinge cerca de 37% da população em situação de rua, sendo que 66% destes têm até 30 anos de idade, 

imperando o crack como a droga mais utilizada entre crianças e adolescentes dessa população. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os estudos demonstraram que a opção das pessoas por viver em situação de rua está predominantemente relacionada a 

fatores emocionais. O sofrimento psíquico ocasionado pela falta de condição de enfrentamento das cobranças familiares e 

sociais, as faz buscar nas substâncias psicoativas uma espécie da alopatia para dor, fome, frio e fuga da insuportável 

realidade em que se encontram. Tal condição se torna um ciclo vicioso que descaracteriza a cidadania e isenta essas 

pessoas de convívios sociais. 
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TITULO RAIZES MULTIFATORIAIS DO ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As pessoas em situação de rua sob uso de substâncias psicoativas e adictos (uso de álcool) no cenário atual brasileiro, 

eclode como um fenômeno social emergente. Esta é uma demanda que envolve as esferas da saúde (física, psicológica), 

econômica, política e urbanística nas grandes capitais brasileiras. No entanto, é necessário o desenvolvimento de medidas 

interventivas e políticas públicas mais incisivas do que as que já existem, mais precisamente medidas que possam atuar 

sobre as raízes multifatoriais que levam os indivíduos ao abuso de substâncias psicoativas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura científica brasileira e identificar estudos que evidenciem os aspectos multifatoriais que levam o indivíduo 

em situação de rua à prática abusiva de substâncias psicoativas. 
 

Trata-se de uma revisão da literatura, tendo como fontes de base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

METODOLOGIA 
(MEDLINE), empregando-se as palavras-chave “substâncias psicoativas”, “abuso de álcool e drogas”, “pessoas em situação 

de rua”, “vulnerabilidade social” e “políticas públicas e assistenciais”. A delimitação correspondeu a estudos realizados no 

Brasil de 2000 a 2014. A aplicação do protocolo de pesquisa resultou em 42 referências, das quais 21 foram descartadas por 

não apresentar relação com o objeto de estudo, restando outros 21 (50%) que constituíram o material de estudo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A análise demonstrou que, dentre os aspectos multifatoriais que culminam no abuso de álcool e drogas, predominam 

àqueles relacionados à vulnerabilidade social, abrangendo dentro desta esfera o desemprego, crise econômica, falta de 

oportunidade, marginalização e desigualdade social. Dos aspectos mais profundos está desestruturação familiar e a própria 

incapacidade do indivíduo de lidar com as demandas emocionais decorrente destes conflitos. Quanto as substâncias 

psicoativas mais utilizadas por moradores de rua, destaca-se o álcool, alcançando 65% da população acima de 30 anos. Já o 

abuso de drogas atinge cerca de 37% da população em situação de rua, sendo que 66% destes têm até 30 anos de idade, 

imperando o crack como a droga mais utilizada entre crianças e adolescentes dessa população. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os estudos demonstraram que a opção das pessoas por viver em situação de rua está predominantemente relacionada a 

fatores emocionais. O sofrimento psíquico ocasionado pela falta de condição de enfrentamento das cobranças familiares e 

sociais, as faz buscar nas substâncias psicoativas uma espécie da alopatia para dor, fome, frio e fuga da insuportável 

realidade em que se encontram. Tal condição se torna um ciclo vicioso que descaracteriza a cidadania e isenta essas 

pessoas de convívios sociais. 
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TITULO 
Avaliação das alterações nos parâmetros periodontais após três meses de tratamento da periodontite nos pacientes em 

hemodiálise 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como uma diminuição progressiva da função renal associada à redução da taxa 

de filtração glomerular (TGF). As causas mais comuns da IRC são: diabetes melitus, glomerulonefrites e hipertensão  

crônica. A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica dos tecidos de suporte dentário, que resulta da infecção 

e interação de microrganismos específicos com componentes da resposta imunológica do hospedeiro. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Portanto o presente estudo tem como objetivo verificar mudanças no perfil periodontal de pacientes em hemodiálise após 

tratamento periodontal. 
 

Os pacientes em hemodiálise foram avaliados na clínica Medirim, município de Cariacica, estado Espírito Santo. Avaliação 

Clínica Periodontal: profundidade de sondagem, nível clínico de inserção; sangramento gengival foi anotado da forma 

METODOLOGIA 
dicotômica após vinte segundos da obtenção da sondagem periodontal. A condição gengival dos indivíduos foi avaliada 

usando o Índice Gengival. A higiene bucal foi avaliada pelo Índice de Placa. Tratamento Periodontal: Após a instrução de 

higiene bucal os pacientes foram tratados. Os sítios diagnosticados com doença periodontal, foi realizada a raspagem e 

aplainamento radicular. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos 30 pacientes incluídos no trabalho, seis eram do gênero feminino e 24 do gênero masculino. A idade variou de 29 a 64 

anos de idade com media de 45,34 ± 10,24. A causa inicial da doença foi de nefroesclerose hipertensica em 23 (76,66%) 

pacientes de nefropatia diabética hipertensiva em sete (23,66%) pacientes. A análise iniciou com uma breve descrição da 

amostra, em que observamos que 80% são do gênero masculino e que o tempo médio de hemodiálise é de 36.4 meses com 

mediana de 26, variando de 8 a 99 meses. Houve diferença significante no índice de placa e gengival após o tratamento. Por 

fim foi analisada a informação de bolsas profundas em sondagem e PI, a definição de bolsa profunda se deu por valores 

(#38)#8805; 5. Em cada paciente, caso a quantidade de observações coletadas diferiu, ao invés de trabalhar com a 

frequência total de ocorrências de bolsas profundas, foi preferível trabalhar com o % de bolsas profundas. Em ambos os 

casos que há diferença significativa no tempo. Sendo que para sondagem quanto maior o tempo menor o % de bolsas 

profundas e para PI, o menor % de bolsas profundas ocorre no T1, sendo que o T0 e T3 apresentam valores muito próximos. 
 

 

 
CONCLUSOES Concluímos que houve diferença entre os tempos após a terapia periodontal 
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TITULO 
Avaliação das alterações nos parâmetros periodontais após três meses de tratamento da periodontite nos pacientes em 

hemodiálise 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como uma diminuição progressiva da função renal associada à redução da taxa 

de filtração glomerular (TGF). As causas mais comuns da IRC são: diabetes melitus, glomerulonefrites e hipertensão  

crônica. A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica dos tecidos de suporte dentário, que resulta da infecção 

e interação de microrganismos específicos com componentes da resposta imunológica do hospedeiro. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Portanto o presente estudo tem como objetivo verificar mudanças no perfil periodontal de pacientes em hemodiálise após 

tratamento periodontal. 
 

Os pacientes em hemodiálise foram avaliados na clínica Medirim, município de Cariacica, estado Espírito Santo. Avaliação 

Clínica Periodontal: profundidade de sondagem, nível clínico de inserção; sangramento gengival foi anotado da forma 

METODOLOGIA 
dicotômica após vinte segundos da obtenção da sondagem periodontal. A condição gengival dos indivíduos foi avaliada 

usando o Índice Gengival. A higiene bucal foi avaliada pelo Índice de Placa. Tratamento Periodontal: Após a instrução de 

higiene bucal os pacientes foram tratados. Os sítios diagnosticados com doença periodontal, foi realizada a raspagem e 

aplainamento radicular. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos 30 pacientes incluídos no trabalho, seis eram do gênero feminino e 24 do gênero masculino. A idade variou de 29 a 64 

anos de idade com media de 45,34 ± 10,24. A causa inicial da doença foi de nefroesclerose hipertensica em 23 (76,66%) 

pacientes de nefropatia diabética hipertensiva em sete (23,66%) pacientes. A análise iniciou com uma breve descrição da 

amostra, em que observamos que 80% são do gênero masculino e que o tempo médio de hemodiálise é de 36.4 meses com 

mediana de 26, variando de 8 a 99 meses. Houve diferença significante no índice de placa e gengival após o tratamento. Por 

fim foi analisada a informação de bolsas profundas em sondagem e PI, a definição de bolsa profunda se deu por valores 

(#38)#8805; 5. Em cada paciente, caso a quantidade de observações coletadas diferiu, ao invés de trabalhar com a 

frequência total de ocorrências de bolsas profundas, foi preferível trabalhar com o % de bolsas profundas. Em ambos os 

casos que há diferença significativa no tempo. Sendo que para sondagem quanto maior o tempo menor o % de bolsas 

profundas e para PI, o menor % de bolsas profundas ocorre no T1, sendo que o T0 e T3 apresentam valores muito próximos. 
 

 

 
CONCLUSOES Concluímos que houve diferença entre os tempos após a terapia periodontal 
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TITULO 
Avaliação das alterações nos parâmetros periodontais após três meses de tratamento da periodontite nos pacientes em 

hemodiálise 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é definida como uma diminuição progressiva da função renal associada à redução da taxa 

de filtração glomerular (TGF). As causas mais comuns da IRC são: diabetes melitus, glomerulonefrites e hipertensão  

crônica. A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica dos tecidos de suporte dentário, que resulta da infecção 

e interação de microrganismos específicos com componentes da resposta imunológica do hospedeiro. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Portanto o presente estudo tem como objetivo verificar mudanças no perfil periodontal de pacientes em hemodiálise após 

tratamento periodontal. 
 

Os pacientes em hemodiálise foram avaliados na clínica Medirim, município de Cariacica, estado Espírito Santo. Avaliação 

Clínica Periodontal: profundidade de sondagem, nível clínico de inserção; sangramento gengival foi anotado da forma 

METODOLOGIA 
dicotômica após vinte segundos da obtenção da sondagem periodontal. A condição gengival dos indivíduos foi avaliada 

usando o Índice Gengival. A higiene bucal foi avaliada pelo Índice de Placa. Tratamento Periodontal: Após a instrução de 

higiene bucal os pacientes foram tratados. Os sítios diagnosticados com doença periodontal, foi realizada a raspagem e 

aplainamento radicular. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos 30 pacientes incluídos no trabalho, seis eram do gênero feminino e 24 do gênero masculino. A idade variou de 29 a 64 

anos de idade com media de 45,34 ± 10,24. A causa inicial da doença foi de nefroesclerose hipertensica em 23 (76,66%) 

pacientes de nefropatia diabética hipertensiva em sete (23,66%) pacientes. A análise iniciou com uma breve descrição da 

amostra, em que observamos que 80% são do gênero masculino e que o tempo médio de hemodiálise é de 36.4 meses com 

mediana de 26, variando de 8 a 99 meses. Houve diferença significante no índice de placa e gengival após o tratamento. Por 

fim foi analisada a informação de bolsas profundas em sondagem e PI, a definição de bolsa profunda se deu por valores 

(#38)#8805; 5. Em cada paciente, caso a quantidade de observações coletadas diferiu, ao invés de trabalhar com a 

frequência total de ocorrências de bolsas profundas, foi preferível trabalhar com o % de bolsas profundas. Em ambos os 

casos que há diferença significativa no tempo. Sendo que para sondagem quanto maior o tempo menor o % de bolsas 

profundas e para PI, o menor % de bolsas profundas ocorre no T1, sendo que o T0 e T3 apresentam valores muito próximos. 
 

 

 
CONCLUSOES Concluímos que houve diferença entre os tempos após a terapia periodontal 
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TITULO 
CONSEQUÊNCIAS DA DEFICIÊNCIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar e discutir os principais problemas que ocorrem e os que poderão vir a 

ocorrer, devido à falta da discussão ambiental nas salas de aula. É necessário para que haja uma mudança na sociedade, 

que o indivíduo entenda que ele também é responsável pela degradação ambiental e que através de mudanças nos hábitos 

podemos modificar a situação atual do Planeta Terra. Abordaremos assuntos relevantes a Educação Ambiental e o Ensino 

Fundamental trilhando um caminho pelas leis educacionais e tentando identificar os erros que ocorrem. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Analisar a deficiência do ensino de educação ambiental; • Apresentar a forma como deveria ser trabalhado o conceito de 

educação ambiental na educação básica; • Interdisciplinaridade: analisar a conexão de um tema dentro de várias disciplinas, 

de acordo olhares e perspectivas diferentes. 
 

 

 
Através de leitura de artigos e pesquisas já realizadas, procurarei responder as questões que me fizeram despertar o 

interesse em minha pesquisa. Educação ambiental é um tema muito importante é deveria ter um outro olhar para esse tema 

METODOLOGIA 
e a escola tem um papel fundamental nesse assunto, uma vez que, a escola tem o papel de formar e conscientizar o 

cidadão, como destaca Azevedo: À escola cabe uma parcela de contribuição nessas novas buscas. Sendo um espaço 

privilegiado de informação, de transmissão e produção de conhecimentos, de criatividade, de possibilidades. Deve-se 

trabalhar na perspectiva da superação de visões distorcidas, ingênuas, reducionistas das novas gerações. 
 

 
RESULTADOS 

a educação ambiental deve ser trabalhada de forma articulada em todos os níveis do processo educativo, ou seja, cabe ao 

professor ou a escola introduzir esse assunto, seja algo formal ou não-formal. Procuro descobrir com esse projeto as 

consequências de não haverem abordado esse tema na formação dos alunos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Através de pesquisas realizadas podemos concluir que a formação dos docentes para ministrar as aulas com tema de 

educação ambiental é "rasa" e por isso, pouco se houve dizer a respeito desse assunto na sala de aula, isto porque, a grande 

maioria dos profissionais atuantes no Brasil são frutos do “Movimento de Renovação da Geografia Brasileira” que ocorreu a 

partir de 1970 no qual, os profissionais foram fortemente influenciados pela corrente da Geografia Crítica ou Geografia 

Radical, que faz oposição, a todo conhecimento produzido pelo método sistêmico e positivista, que caracteriza a Geografia 

Física, que é a área da Geografia que está ligada diretamente à Educação Ambiental. 
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TITULO Perfil epidemiológico e evolução clinica na Hipertensão Arterial Sistêmica na gestante. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados da pressão arterial (PA). Considerando-se valores de pressão arterial maiores ou iguais a 140 / 90mmHg. A 

hipertensão pode aparecer durante a gravidez ou já ser uma característica da mãe desde antes. Em ambos os casos, pode 

trazer diversos riscos à gestante, pois a pressão alta altera o fluxo sanguíneo da placenta para o feto causando inúmeros 

transtornos que podem culminar com sérias complicações como a diminuição do aporte de oxigênio para o feto 1. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar o perfil epidemiológico e evolução clínica da HAS na gestação. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de artigos em português, texto completo, com recorte temporal de 9 anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A classificação da HAS na gestação mais aceita em nosso meio é a adotada pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial 

na Gravidez do Programa Nacional de Hipertensão Arterial e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - 

FEBRASGO. Além de utilizada como uma base de acesso à grávida hipertensa, também guia o planejamento de seus 

cuidados. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013. Nela 

foi detectada que 21,4% da população acima de 18 anos. Entre as mulheres, há um número maior com hipertensão (24,2%), 

enquanto entre os homens apenas 18,3% têm esse diagnóstico1. A hipertensão na gravidez pode induzir alterações 

metabólicas e vasculares a longo prazo, associadas ao aumento do risco cardiovascular. Mulheres com Pré- Eclampsia têm 

4 vezes mais chances de desenvolver Hipertensão Arterial Crônica e quase duas vezes maior risco de doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral e tromboembolismo venoso num intervalo de tempo de até 14 anos após a gestação 

considerada. O consumo excessivo do sódio diminui a síntese de óxido nítrico, um importante mediador de processos 

intracelulares e extracelulares, que prejudica a vasodilatação dependente do endotélio, elevando a PA. As pacientes que 

fazem PE precoce são as de maior risco. Tal relação reflete a possibilidade de uma causa comum ou um efeito a longo prazo 

do desenvolvimento da doença. Portanto, mulheres que desenvolvem PE devem ter seu perfil de risco cardiovascular 

avaliado depois de 6 meses do parto e iniciar com medidas preventivas eficazes com a maior precocidade possível. Os 

riscos fetais tendem a restringir o crescimento intrauterino é reconhecida como grande fator de risco de desenvolvimento de 

aterosclerose precoce. Em vista disso, neonatos com baixo peso também devem ser avaliados precocemente e orientados a 

manter um estilo de vida saudável desde a infância 2,3. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluímos que uma alimentação saudável e regrada, com restrição de sódio pode contribuir para a diminuição da 

hipertensão e sobrepeso, melhorando o estado físico. 
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TITULO Perfil epidemiológico e evolução clinica na Hipertensão Arterial Sistêmica na gestante. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados da pressão arterial (PA). Considerando-se valores de pressão arterial maiores ou iguais a 140 / 90mmHg. A 

hipertensão pode aparecer durante a gravidez ou já ser uma característica da mãe desde antes. Em ambos os casos, pode 

trazer diversos riscos à gestante, pois a pressão alta altera o fluxo sanguíneo da placenta para o feto causando inúmeros 

transtornos que podem culminar com sérias complicações como a diminuição do aporte de oxigênio para o feto 1. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar o perfil epidemiológico e evolução clínica da HAS na gestação. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de artigos em português, texto completo, com recorte temporal de 9 anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A classificação da HAS na gestação mais aceita em nosso meio é a adotada pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial 

na Gravidez do Programa Nacional de Hipertensão Arterial e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - 

FEBRASGO. Além de utilizada como uma base de acesso à grávida hipertensa, também guia o planejamento de seus 

cuidados. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013. Nela 

foi detectada que 21,4% da população acima de 18 anos. Entre as mulheres, há um número maior com hipertensão (24,2%), 

enquanto entre os homens apenas 18,3% têm esse diagnóstico1. A hipertensão na gravidez pode induzir alterações 

metabólicas e vasculares a longo prazo, associadas ao aumento do risco cardiovascular. Mulheres com Pré- Eclampsia têm 

4 vezes mais chances de desenvolver Hipertensão Arterial Crônica e quase duas vezes maior risco de doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral e tromboembolismo venoso num intervalo de tempo de até 14 anos após a gestação 

considerada. O consumo excessivo do sódio diminui a síntese de óxido nítrico, um importante mediador de processos 

intracelulares e extracelulares, que prejudica a vasodilatação dependente do endotélio, elevando a PA. As pacientes que 

fazem PE precoce são as de maior risco. Tal relação reflete a possibilidade de uma causa comum ou um efeito a longo prazo 

do desenvolvimento da doença. Portanto, mulheres que desenvolvem PE devem ter seu perfil de risco cardiovascular 

avaliado depois de 6 meses do parto e iniciar com medidas preventivas eficazes com a maior precocidade possível. Os 

riscos fetais tendem a restringir o crescimento intrauterino é reconhecida como grande fator de risco de desenvolvimento de 

aterosclerose precoce. Em vista disso, neonatos com baixo peso também devem ser avaliados precocemente e orientados a 

manter um estilo de vida saudável desde a infância 2,3. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluímos que uma alimentação saudável e regrada, com restrição de sódio pode contribuir para a diminuição da 

hipertensão e sobrepeso, melhorando o estado físico. 
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TITULO Perfil epidemiológico e evolução clinica na Hipertensão Arterial Sistêmica na gestante. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ou pressão alta é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados da pressão arterial (PA). Considerando-se valores de pressão arterial maiores ou iguais a 140 / 90mmHg. A 

hipertensão pode aparecer durante a gravidez ou já ser uma característica da mãe desde antes. Em ambos os casos, pode 

trazer diversos riscos à gestante, pois a pressão alta altera o fluxo sanguíneo da placenta para o feto causando inúmeros 

transtornos que podem culminar com sérias complicações como a diminuição do aporte de oxigênio para o feto 1. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar o perfil epidemiológico e evolução clínica da HAS na gestação. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de artigos em português, texto completo, com recorte temporal de 9 anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A classificação da HAS na gestação mais aceita em nosso meio é a adotada pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial 

na Gravidez do Programa Nacional de Hipertensão Arterial e pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - 

FEBRASGO. Além de utilizada como uma base de acesso à grávida hipertensa, também guia o planejamento de seus 

cuidados. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013. Nela 

foi detectada que 21,4% da população acima de 18 anos. Entre as mulheres, há um número maior com hipertensão (24,2%), 

enquanto entre os homens apenas 18,3% têm esse diagnóstico1. A hipertensão na gravidez pode induzir alterações 

metabólicas e vasculares a longo prazo, associadas ao aumento do risco cardiovascular. Mulheres com Pré- Eclampsia têm 

4 vezes mais chances de desenvolver Hipertensão Arterial Crônica e quase duas vezes maior risco de doença arterial 

coronariana, acidente vascular cerebral e tromboembolismo venoso num intervalo de tempo de até 14 anos após a gestação 

considerada. O consumo excessivo do sódio diminui a síntese de óxido nítrico, um importante mediador de processos 

intracelulares e extracelulares, que prejudica a vasodilatação dependente do endotélio, elevando a PA. As pacientes que 

fazem PE precoce são as de maior risco. Tal relação reflete a possibilidade de uma causa comum ou um efeito a longo prazo 

do desenvolvimento da doença. Portanto, mulheres que desenvolvem PE devem ter seu perfil de risco cardiovascular 

avaliado depois de 6 meses do parto e iniciar com medidas preventivas eficazes com a maior precocidade possível. Os 

riscos fetais tendem a restringir o crescimento intrauterino é reconhecida como grande fator de risco de desenvolvimento de 

aterosclerose precoce. Em vista disso, neonatos com baixo peso também devem ser avaliados precocemente e orientados a 

manter um estilo de vida saudável desde a infância 2,3. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluímos que uma alimentação saudável e regrada, com restrição de sódio pode contribuir para a diminuição da 

hipertensão e sobrepeso, melhorando o estado físico. 
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INTRODUCAO 

Em 2015 o Brasil passou por um surto de infecção pelo Zika vírus e aumento do número de casos notificados de crianças 

nascidas com microcefalia. O Ministério da saúde foi notificado de aproximadamente 4.783 casos entre outubro de 2015 e 

janeiro de 2016 e até Abril 2016, 7.343 casos suspeitos de recém-nascidos com microcefalia. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde a microcefalia é uma malformação congênita em condições que o cérebro não se desenvolve 

adequadamente, podendo estar associada a alterações neurológicas. Em 1 de fevereiro de 2016, quando foi declarada 

emergência de saúde publica internacional e confirmada a associação da microcefalia com o Zika vírus, descobriu-se 

através de pesquisas que além da microcefalia nas crianças expostas ao Zika, à também outras alterações neurológicas e 

defeitos congênitos que podem ser combinados ou isolados, denominados como Síndrome Congênita do Zika Vírus, que 

dificulta o desenvolvimento adequado do feto. A microcefalia é o principal sinal clinico nas crianças que tiveram contato 

com o Zika vírus e na sua grande maioria apresentam atrasos neuropsicomotores, visuais e auditivos, e além desses atrasos 

podem ocorrer epilepsias, convulsões, irritabilidade, problemas de deglutição e alteração de tônus. Esses atrasos 

comprometem significativamente as aquisições e aprendizagens motoras e funcionais, e o distúrbio motor interfere na 

socialização e habilidades da criança com alterações neurológicas. Com o aumento da demanda e a dificuldade de início 

imediato da fisioterapia, é importante considerar a necessidade e possibilidade de minimizar as sequelas relacionadas ao 

tempo de espera por tratamento específico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar a percepção dos acadêmicos e da comunidade sobre microcefalia e elaborar uma cartilha de orientação sobre o 

assunto. 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo através da aplicação de um único questionário para alunos dos cursos de fisioterapia, 

METODOLOGIA enfermagem e medicina da Universidade Santo Amaro e para a comunidade, com perguntas objetivas para identificar o 

conhecimento sobre a microcefalia. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base nas respostas de 120 indivíduos sobre o tema microcefalia, 85,83% dos entrevistados sabem oque é microcefalia, 

e as informações sobre microcefalia, segundo eles, foi recebida através da televisão e livros. Poucos (50%) souberam o que  

é microcefalia através dos postos de saúde, porém a literatura aponta como sendo a rede pública de saúde o melhor meio de 

informação, orientação e tratamento sobre o assunto. Outro fator importante foram as repostas sobre as sequelas da 

criança com microcefalia, o numero maior de respostas (87,50%) foi para o desenvolvimento intelectual, porém as crianças 

com microcefalia na maioria das vezes não tem déficit intelectual e a maioria das sequelas apresentadas são no 

desenvolvimento motor, visual e auditivo, pouco apontados como sequelas da criança com microcefalia nesta pesquisa. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que os entrevistados desta pesquisa conhecem o básico sobre microcefalia e desconhecem as sequelas e os 

sinais clínicos da mesma, isso reforça a necessidade de uma cartilha informativa sobre o assunto. 
 

 

REFERENCIAS 
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INTRODUCAO 

A educação em saúde bucal é de fundamental importância dentro do que se convencionou chamar de odontologia voltada 

para a “promoção de saúde”. O processo educativo deve ser usado em Odontologia visando a mudança de comportamento 

necessária à manutenção, recuperação e promoção de saúde. 
 

 

 

OBJETIVOS 
No âmbito da promoção de saúde e prevenção de doenças, o objetivo desse estudo foi levantar através da literatura 

existente quais são as atividades educativas que contribuem para a melhoria da higiene bucal dos indivíduos. 
 

Trata-se de uma revisão sistemática de documentos técnico-científicos disponíveis na literatura sobre educação em saúde 

bucal e quais as atividades educativas que contribuem para a melhoria da higiene bucal dos indivíduos, disponíveis nas 

METODOLOGIA plataformas da BVS, LILACS, SciELO e MEDLINE / PubMed com recorte temporal de 2007 a 2017. Os Descritores em Ciência 

da Saúde utilizados como referência nas buscas foram: Educação em Saúde, Educação em Saúde Bucal, Odontologia 

Preventiva e Promoção da Saúde. 

 

RESULTADOS 
Foram achados vinte e um trabalhos pertinentes ao tema da educação em saúde bucal. Do total, apenas oito descreveram as 

experiências educativas detalhadamente, explicando quais métodos e recursos foram usados durante as atividades. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Toda atividade educativa deve ser centrada no indivíduo e quanto mais arrebatadora for, maior sua capacidade de 

transformação. Além de ser imprescindível buscar coerência com o perfil dos participantes. Para educar em saúde, o 

profissional deve aumentar e reforçar, contínua e periodicamente, o conhecimento do paciente sobre sua condição, e 

também influenciar a conduta dele. O profissional que promove apenas o conhecimento teórico, e não interfere na ação 

prática do paciente, não educa plenamente. Atividades educativas que contribuem para a melhoria da higiene bucal dos 

indivíduos são fundamentais no empoderamento e na formação de uma população promotora de saúde bucal e 

autocontroladora das doenças mais prevalentes na odontologia. Só com a prática permanente de atividades educativas é 

factível uma sociedade com melhor saúde bucal. 
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INTRODUCAO 

A aterosclerose é hoje compreendida como doença inflamatória e autoimune crônica, envolvendo respostas dos 

compartimentos celulares e humorais da imunidade inata e adaptativa. O recrutamento dos diferentes subtipos de 

monócitos durante o processo inflamatório requer a expressão de receptores de quimiocinas, dentre eles o CX3CR1, para 

promover a migração de monócitos para o local da inflamação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o efeito de terapias hipolipemiantes e antiplaquetárias sobre o receptor de quimiocina CX3CR1, em pacientes após 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 
 

Estudo tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) (ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT02428374). Pacientes com idade entre 18 a 75 anos, de ambos os sexos, foram aleatorizados em desenho fatorial 2x2 

para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 

METODOLOGIA 
mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes 

com estratégia de intervenção percutânea primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de 

clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia convencional do IAM. O tratamento foi 

mantido por seis meses. Amostras de sangue foram coletadas no basal, após um mês e seis meses de tratamento. O 

receptor de quimiocinas CX3CR1 foi analisado por PCR em tempo real. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram incluídos 62 pacientes, sendo 39 homens (63%) e 23 mulheres (37%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) 

de 56 (47-63) e 60 (53-66), respectivamente. Houve maior expressão do receptor CX3CR1 ao longo do tratamento (p = 0,006; 

Teste de ANOVA com pós-teste de Sidak). Há poucos estudos avaliando o receptor CX3CR1 relacionado ao Infarto do 

Miocárdio, principalmente em humanos. Estudo desenvolvido por Herlea-Pana e colaboradores (2015) mostrou em modelo 

animal que o receptor CX3CR1 é importante para o recrutamento e capacidade regenerativa de células progenitoras 

endoteliais, que são fundamentais no processo de regeneração vascular pós-infarto. Talvez as terapias utilizadas no   

presente estudo possam influenciar o aumento na expressão do CX3CR1 e, consequentemente, maior recrutamento de 

células progenitoras endoteliais. Por outro lado, estudos mostraram maior expressão de CX3CR1 associada ao 

desenvolvimento de placa aterosclerótica em coronárias humanas. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os dados sugerem uma modulação dependente do tempo na expressão do receptor de quimiocina de monócitos CX3CR1, 

em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio. 
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TITULO Modulação da expressão do receptor de quimiocina CX3CR1 no Infarto Agudo do Miocárdio por terapias farmacológicas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A aterosclerose é hoje compreendida como doença inflamatória e autoimune crônica, envolvendo respostas dos 

compartimentos celulares e humorais da imunidade inata e adaptativa. O recrutamento dos diferentes subtipos de 

monócitos durante o processo inflamatório requer a expressão de receptores de quimiocinas, dentre eles o CX3CR1, para 

promover a migração de monócitos para o local da inflamação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o efeito de terapias hipolipemiantes e antiplaquetárias sobre o receptor de quimiocina CX3CR1, em pacientes após 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 
 

Estudo tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) (ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT02428374). Pacientes com idade entre 18 a 75 anos, de ambos os sexos, foram aleatorizados em desenho fatorial 2x2 

para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 

METODOLOGIA 
mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes 

com estratégia de intervenção percutânea primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de 

clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia convencional do IAM. O tratamento foi 

mantido por seis meses. Amostras de sangue foram coletadas no basal, após um mês e seis meses de tratamento. O 

receptor de quimiocinas CX3CR1 foi analisado por PCR em tempo real. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram incluídos 62 pacientes, sendo 39 homens (63%) e 23 mulheres (37%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) 

de 56 (47-63) e 60 (53-66), respectivamente. Houve maior expressão do receptor CX3CR1 ao longo do tratamento (p = 0,006; 

Teste de ANOVA com pós-teste de Sidak). Há poucos estudos avaliando o receptor CX3CR1 relacionado ao Infarto do 

Miocárdio, principalmente em humanos. Estudo desenvolvido por Herlea-Pana e colaboradores (2015) mostrou em modelo 

animal que o receptor CX3CR1 é importante para o recrutamento e capacidade regenerativa de células progenitoras 

endoteliais, que são fundamentais no processo de regeneração vascular pós-infarto. Talvez as terapias utilizadas no   

presente estudo possam influenciar o aumento na expressão do CX3CR1 e, consequentemente, maior recrutamento de 

células progenitoras endoteliais. Por outro lado, estudos mostraram maior expressão de CX3CR1 associada ao 

desenvolvimento de placa aterosclerótica em coronárias humanas. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os dados sugerem uma modulação dependente do tempo na expressão do receptor de quimiocina de monócitos CX3CR1, 

em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio. 
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TITULO Modulação da expressão do receptor de quimiocina CX3CR1 no Infarto Agudo do Miocárdio por terapias farmacológicas 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A aterosclerose é hoje compreendida como doença inflamatória e autoimune crônica, envolvendo respostas dos 

compartimentos celulares e humorais da imunidade inata e adaptativa. O recrutamento dos diferentes subtipos de 

monócitos durante o processo inflamatório requer a expressão de receptores de quimiocinas, dentre eles o CX3CR1, para 

promover a migração de monócitos para o local da inflamação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o efeito de terapias hipolipemiantes e antiplaquetárias sobre o receptor de quimiocina CX3CR1, em pacientes após 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). 
 

Estudo tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) (ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT02428374). Pacientes com idade entre 18 a 75 anos, de ambos os sexos, foram aleatorizados em desenho fatorial 2x2 

para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 

METODOLOGIA 
mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes 

com estratégia de intervenção percutânea primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de 

clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia convencional do IAM. O tratamento foi 

mantido por seis meses. Amostras de sangue foram coletadas no basal, após um mês e seis meses de tratamento. O 

receptor de quimiocinas CX3CR1 foi analisado por PCR em tempo real. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram incluídos 62 pacientes, sendo 39 homens (63%) e 23 mulheres (37%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) 

de 56 (47-63) e 60 (53-66), respectivamente. Houve maior expressão do receptor CX3CR1 ao longo do tratamento (p = 0,006; 

Teste de ANOVA com pós-teste de Sidak). Há poucos estudos avaliando o receptor CX3CR1 relacionado ao Infarto do 

Miocárdio, principalmente em humanos. Estudo desenvolvido por Herlea-Pana e colaboradores (2015) mostrou em modelo 

animal que o receptor CX3CR1 é importante para o recrutamento e capacidade regenerativa de células progenitoras 

endoteliais, que são fundamentais no processo de regeneração vascular pós-infarto. Talvez as terapias utilizadas no   

presente estudo possam influenciar o aumento na expressão do CX3CR1 e, consequentemente, maior recrutamento de 

células progenitoras endoteliais. Por outro lado, estudos mostraram maior expressão de CX3CR1 associada ao 

desenvolvimento de placa aterosclerótica em coronárias humanas. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os dados sugerem uma modulação dependente do tempo na expressão do receptor de quimiocina de monócitos CX3CR1, 

em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio. 
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INTRODUCAO 

TEMA: ESTUDO DO USO DE FERRAMENTAS CONTROLE DE ESTOQUE EM UMA EMPRESA DE AUTOMAÇÃO BANCARIA. A 

pesquisa de campo foi realizada, em uma empresa de automação bancária, no estoque de peças utilizadas para a 

manutenção de caixas eletrônicos. Nota-se que o tempo destinado a separação das peças era muito grande o que 

dificultava o atendimento dos prazos estabelecidos para a manutenção, surgindo a necessidade de aplicação de 

ferramentas para o gerenciamento de estoque. 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é apresentar a aplicação das ferramentas de controle de estoque e seus respectivos benefícios 

quando utilizadas no estoque de uma empresa de automação bancária. Ferramentas utilizadas; • Controle de estoque; • 

Curva ABC; • LEC - Lote econômico de compra; • Arranjo físico; 
 

 

 
A pesquisa propõe e detalha a utilização da ferramenta de classificação Curva ABC para avaliar os itens mais relevantes do 

METODOLOGIA 
estoque de acordo com a movimentação, e da utilização do método arranjo físico do espaço do armazenamento para 

agrupar os itens de maneira que a localização seja mais próxima do setor de expedição, e uma melhor otimização do 

espaço. Sendo possível comparar as melhorias através do Gráfico de Pareto. 
 

 

RESULTADOS 
Com a aplicação das ferramentas de controle de estoque houve uma diminuição de horas extras da equipe responsável pela 

separação de estoque e uma redução de 25% nos atendimentos de manutenção fora do prazo predeterminado. 
 
 

 
CONCLUSOES 

A organização de estoque com o uso de ferramentas de controle agregou valor para empresa financeiramente, 

estruturalmente (melhorando o fluxo de trabalho) e ainda melhorou o relacionamento da empresa com os seus clientes, 

apresentando melhor atendimento. 
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TITULO Gestão de Custos: análise de processos para redução de desperdícios 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O montante que os supermercados brasileiros perderam com alimentos FLV´s (frutas, legumes e verduras) em 2016, aptos 

ao consumo, mas que foram jogados fora por pequenos danos ou aparência superou R$ 7,1 bilhões. Esse resultado 

decorrente da perda operacional nas operações de varejo representa 2% do faturamento bruto do setor (Associação 

Brasileira dos Supermercados - Abras, 2016). Essa perda traz consequências para a sociedade que paga mais caro nos 

produtos desse segmento que são adquiridos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir alternativas para melhoria da eficiência operacional na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, 

especialmente frutas, verduras e legumes (FLV) pelas redes varejistas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre os fatos investigados e sobre as sugestões de melhoria do exercício da atividade operacional do setor varejista. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base na investigação promovida verificou-se que as empresas devem buscar o aperfeiçoamento constante de sua 

atividade operacional com a finalidade de otimização de resultados e redução de desperdícios. A citada otimização de 

processos deve passar por uma fase de mapeamento, que consiste no estudo dos métodos de trabalho utilizados na 

identificação de falhas, desperdícios e outros problemas que podem gerar ineficiência e prejudicar os resultados. Nesse 

sentido pode-se identificar a necessidade de mudança na disposição das áreas de trabalho, fazendo com que atividades 

sequenciadas estejam bem próximas, assim como a definição do destino dos FLV´s que não se encontram em 

conformidade a oferta para clientes, porém de modo que possam ainda serem aproveitados em outras circunstâncias. A 

gestão de custos nas empresas não deve ser feita para que as organizações empresariais fiquem apenas satisfeitas com os 

aspectos financeiros. Deve também evidenciar um olhar atento a economia de recursos disponíveis para a sociedade. O 

agronegócio, ambiente onde se originam as FLV´s é um consumidor amplo de recursos de diversos segmentos, mas em 

especial de recursos hídricos os quais mantém-se frequentemente em estados de escassez em muitas regiões do Brasil e 

do mundo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As redes varejistas ao receberem seus produtos devem promover atenção especial aos mesmos como forma de reduzir os 

níveis de desperdícios. Tal condição poderá proporcionar redução dos seus custos e consequentemente redução de preços 

ao consumidor final. Para aqueles que não se encontrem mais em condições de oferta de venda em gôndolas, mas que não 

se encontrem em estágio inadequado para o consumo, sugere-se o reaproveitamento em restaurantes, processamento em 

fatias, pedaços ou cubos, sucos, e se possível que em determinados casos sejam doados em instituições de caridade com 

uma ação de responsabilidade socioempresarial. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

HANSEN, D. R. e MOWEN M. M. Gestão de Custos: contabilidade e controle. 3 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

HANSEN, D. R. e MOWEN M. M. Gestão de Custos: contabilidade e controle. 1ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2001. MARTINS, ELISEU – Contabilidade de Custos 9 ed. Atlas, 2003 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 76 

 

 

2018 8105 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3572251 - JEAN CLAUDIO SANTOS GOMES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Marcelo Cerqueira Silva 

 
Eduardo Olbera Ferrer 

 

 
TITULO Gestão de Custos: análise de processos para redução de desperdícios 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O montante que os supermercados brasileiros perderam com alimentos FLV´s (frutas, legumes e verduras) em 2016, aptos 

ao consumo, mas que foram jogados fora por pequenos danos ou aparência superou R$ 7,1 bilhões. Esse resultado 

decorrente da perda operacional nas operações de varejo representa 2% do faturamento bruto do setor (Associação 

Brasileira dos Supermercados - Abras, 2016). Essa perda traz consequências para a sociedade que paga mais caro nos 

produtos desse segmento que são adquiridos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir alternativas para melhoria da eficiência operacional na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, 

especialmente frutas, verduras e legumes (FLV) pelas redes varejistas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre os fatos investigados e sobre as sugestões de melhoria do exercício da atividade operacional do setor varejista. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base na investigação promovida verificou-se que as empresas devem buscar o aperfeiçoamento constante de sua 

atividade operacional com a finalidade de otimização de resultados e redução de desperdícios. A citada otimização de 

processos deve passar por uma fase de mapeamento, que consiste no estudo dos métodos de trabalho utilizados na 

identificação de falhas, desperdícios e outros problemas que podem gerar ineficiência e prejudicar os resultados. Nesse 

sentido pode-se identificar a necessidade de mudança na disposição das áreas de trabalho, fazendo com que atividades 

sequenciadas estejam bem próximas, assim como a definição do destino dos FLV´s que não se encontram em 

conformidade a oferta para clientes, porém de modo que possam ainda serem aproveitados em outras circunstâncias. A 

gestão de custos nas empresas não deve ser feita para que as organizações empresariais fiquem apenas satisfeitas com os 

aspectos financeiros. Deve também evidenciar um olhar atento a economia de recursos disponíveis para a sociedade. O 

agronegócio, ambiente onde se originam as FLV´s é um consumidor amplo de recursos de diversos segmentos, mas em 

especial de recursos hídricos os quais mantém-se frequentemente em estados de escassez em muitas regiões do Brasil e 

do mundo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As redes varejistas ao receberem seus produtos devem promover atenção especial aos mesmos como forma de reduzir os 

níveis de desperdícios. Tal condição poderá proporcionar redução dos seus custos e consequentemente redução de preços 

ao consumidor final. Para aqueles que não se encontrem mais em condições de oferta de venda em gôndolas, mas que não 

se encontrem em estágio inadequado para o consumo, sugere-se o reaproveitamento em restaurantes, processamento em 

fatias, pedaços ou cubos, sucos, e se possível que em determinados casos sejam doados em instituições de caridade com 

uma ação de responsabilidade socioempresarial. 
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TITULO Gestão de Custos: análise de processos para redução de desperdícios 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O montante que os supermercados brasileiros perderam com alimentos FLV´s (frutas, legumes e verduras) em 2016, aptos 

ao consumo, mas que foram jogados fora por pequenos danos ou aparência superou R$ 7,1 bilhões. Esse resultado 

decorrente da perda operacional nas operações de varejo representa 2% do faturamento bruto do setor (Associação 

Brasileira dos Supermercados - Abras, 2016). Essa perda traz consequências para a sociedade que paga mais caro nos 

produtos desse segmento que são adquiridos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir alternativas para melhoria da eficiência operacional na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, 

especialmente frutas, verduras e legumes (FLV) pelas redes varejistas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre os fatos investigados e sobre as sugestões de melhoria do exercício da atividade operacional do setor varejista. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base na investigação promovida verificou-se que as empresas devem buscar o aperfeiçoamento constante de sua 

atividade operacional com a finalidade de otimização de resultados e redução de desperdícios. A citada otimização de 

processos deve passar por uma fase de mapeamento, que consiste no estudo dos métodos de trabalho utilizados na 

identificação de falhas, desperdícios e outros problemas que podem gerar ineficiência e prejudicar os resultados. Nesse 

sentido pode-se identificar a necessidade de mudança na disposição das áreas de trabalho, fazendo com que atividades 

sequenciadas estejam bem próximas, assim como a definição do destino dos FLV´s que não se encontram em 

conformidade a oferta para clientes, porém de modo que possam ainda serem aproveitados em outras circunstâncias. A 

gestão de custos nas empresas não deve ser feita para que as organizações empresariais fiquem apenas satisfeitas com os 

aspectos financeiros. Deve também evidenciar um olhar atento a economia de recursos disponíveis para a sociedade. O 

agronegócio, ambiente onde se originam as FLV´s é um consumidor amplo de recursos de diversos segmentos, mas em 

especial de recursos hídricos os quais mantém-se frequentemente em estados de escassez em muitas regiões do Brasil e 

do mundo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As redes varejistas ao receberem seus produtos devem promover atenção especial aos mesmos como forma de reduzir os 

níveis de desperdícios. Tal condição poderá proporcionar redução dos seus custos e consequentemente redução de preços 

ao consumidor final. Para aqueles que não se encontrem mais em condições de oferta de venda em gôndolas, mas que não 

se encontrem em estágio inadequado para o consumo, sugere-se o reaproveitamento em restaurantes, processamento em 

fatias, pedaços ou cubos, sucos, e se possível que em determinados casos sejam doados em instituições de caridade com 

uma ação de responsabilidade socioempresarial. 
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TITULO Gestão de Custos: análise de processos para redução de desperdícios 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O montante que os supermercados brasileiros perderam com alimentos FLV´s (frutas, legumes e verduras) em 2016, aptos 

ao consumo, mas que foram jogados fora por pequenos danos ou aparência superou R$ 7,1 bilhões. Esse resultado 

decorrente da perda operacional nas operações de varejo representa 2% do faturamento bruto do setor (Associação 

Brasileira dos Supermercados - Abras, 2016). Essa perda traz consequências para a sociedade que paga mais caro nos 

produtos desse segmento que são adquiridos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir alternativas para melhoria da eficiência operacional na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, 

especialmente frutas, verduras e legumes (FLV) pelas redes varejistas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre os fatos investigados e sobre as sugestões de melhoria do exercício da atividade operacional do setor varejista. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base na investigação promovida verificou-se que as empresas devem buscar o aperfeiçoamento constante de sua 

atividade operacional com a finalidade de otimização de resultados e redução de desperdícios. A citada otimização de 

processos deve passar por uma fase de mapeamento, que consiste no estudo dos métodos de trabalho utilizados na 

identificação de falhas, desperdícios e outros problemas que podem gerar ineficiência e prejudicar os resultados. Nesse 

sentido pode-se identificar a necessidade de mudança na disposição das áreas de trabalho, fazendo com que atividades 

sequenciadas estejam bem próximas, assim como a definição do destino dos FLV´s que não se encontram em 

conformidade a oferta para clientes, porém de modo que possam ainda serem aproveitados em outras circunstâncias. A 

gestão de custos nas empresas não deve ser feita para que as organizações empresariais fiquem apenas satisfeitas com os 

aspectos financeiros. Deve também evidenciar um olhar atento a economia de recursos disponíveis para a sociedade. O 

agronegócio, ambiente onde se originam as FLV´s é um consumidor amplo de recursos de diversos segmentos, mas em 

especial de recursos hídricos os quais mantém-se frequentemente em estados de escassez em muitas regiões do Brasil e 

do mundo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As redes varejistas ao receberem seus produtos devem promover atenção especial aos mesmos como forma de reduzir os 

níveis de desperdícios. Tal condição poderá proporcionar redução dos seus custos e consequentemente redução de preços 

ao consumidor final. Para aqueles que não se encontrem mais em condições de oferta de venda em gôndolas, mas que não 

se encontrem em estágio inadequado para o consumo, sugere-se o reaproveitamento em restaurantes, processamento em 

fatias, pedaços ou cubos, sucos, e se possível que em determinados casos sejam doados em instituições de caridade com 

uma ação de responsabilidade socioempresarial. 
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TITULO Gestão de Custos: análise de processos para redução de desperdícios 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O montante que os supermercados brasileiros perderam com alimentos FLV´s (frutas, legumes e verduras) em 2016, aptos 

ao consumo, mas que foram jogados fora por pequenos danos ou aparência superou R$ 7,1 bilhões. Esse resultado 

decorrente da perda operacional nas operações de varejo representa 2% do faturamento bruto do setor (Associação 

Brasileira dos Supermercados - Abras, 2016). Essa perda traz consequências para a sociedade que paga mais caro nos 

produtos desse segmento que são adquiridos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir alternativas para melhoria da eficiência operacional na oferta de produtos hortifrutigranjeiros, 

especialmente frutas, verduras e legumes (FLV) pelas redes varejistas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre os fatos investigados e sobre as sugestões de melhoria do exercício da atividade operacional do setor varejista. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base na investigação promovida verificou-se que as empresas devem buscar o aperfeiçoamento constante de sua 

atividade operacional com a finalidade de otimização de resultados e redução de desperdícios. A citada otimização de 

processos deve passar por uma fase de mapeamento, que consiste no estudo dos métodos de trabalho utilizados na 

identificação de falhas, desperdícios e outros problemas que podem gerar ineficiência e prejudicar os resultados. Nesse 

sentido pode-se identificar a necessidade de mudança na disposição das áreas de trabalho, fazendo com que atividades 

sequenciadas estejam bem próximas, assim como a definição do destino dos FLV´s que não se encontram em 

conformidade a oferta para clientes, porém de modo que possam ainda serem aproveitados em outras circunstâncias. A 

gestão de custos nas empresas não deve ser feita para que as organizações empresariais fiquem apenas satisfeitas com os 

aspectos financeiros. Deve também evidenciar um olhar atento a economia de recursos disponíveis para a sociedade. O 

agronegócio, ambiente onde se originam as FLV´s é um consumidor amplo de recursos de diversos segmentos, mas em 

especial de recursos hídricos os quais mantém-se frequentemente em estados de escassez em muitas regiões do Brasil e 

do mundo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As redes varejistas ao receberem seus produtos devem promover atenção especial aos mesmos como forma de reduzir os 

níveis de desperdícios. Tal condição poderá proporcionar redução dos seus custos e consequentemente redução de preços 

ao consumidor final. Para aqueles que não se encontrem mais em condições de oferta de venda em gôndolas, mas que não 

se encontrem em estágio inadequado para o consumo, sugere-se o reaproveitamento em restaurantes, processamento em 

fatias, pedaços ou cubos, sucos, e se possível que em determinados casos sejam doados em instituições de caridade com 

uma ação de responsabilidade socioempresarial. 
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TITULO A importância da Administração de Capital de Giro 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Numa economia cada vez mais globalizada e com um mercado cada vez mais competitivo, onde a todo o momento surgem 

novos concorrentes, manter uma adequada gestão dos recursos financeiros é fator preponderante para sobrevivência de 

qualquer organização, seja ela, de pequeno, médio ou grande porte. Para conseguir manter uma boa saúde financeira é de 

fundamental importância que o administrador conheça e exerça uma boa gestão do capital de giro da organização, 

exercendo domínio sobre os fatores que influenciam nessa administração como: os índices de liquidez; os níveis de 

endividamento; os prazos médios; os ciclos financeiros e operacionais e a necessidade de capital de giro. “O capital de giro 

representa os recursos investidos no ativo circulante da empresa, os quais são demandados para financiar suas 

necessidades operacionais, que vão desde a aquisição das matérias-primas ou mercadorias até o recebimento pela venda do 

produto acabado” (BRIGHAM, 2000). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetiva-se evidenciar a importância da manutenção do Capital de Giro pelas empresas como forma de enfrentamento a 

ausência de sincronismo entre entradas e saídas de recursos no caixa gerando a Necessidade de Capital de Giro (NCG). 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa 

bibliográfica e análise qualitativa sobre cenários decorrentes do ambiente empresarial. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Em decorrência de uma pesquisa realizada pelo Sebrae/FGV (2016), a escassez de crédito para capital giro está entre as 

principais razões da quebra das empresas, o que torna sua gestão de maneira eficiente o alicerce de sustentação da 

empresa no mercado. A NCG, que indica quando o negócio precisa dispor de capital de giro a fim de manter suas operações 

funcionando. Considerando a equação base da NCG = Caixa + Contas a Receber + Estoque – Contas a pagar, e atribuindo 

valores as devidas variáveis, Contas a Receber R$ 25.000,00 + Estoques R$ 40.000,00 - Contas a Pagar R$ 35.000,00, 

identifica-se uma Necessidade Capital de Giro (NCG) da ordem de R$ 30.000,00. Se uma empresa apresentar um AC (#62) 

PC, pode evidenciar uma situação onde o estoque esteja em nível elevado e não tenha capital de giro suficiente para honrar 

outros compromissos assumidos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Por meio da aplicação do índice NCG é possível o gestor refletir sobre o que está ocasionando a dificuldade de capital de 

giro, ou se o capital de giro atende às necessidades de financiamento da empresa. Mais do que isso, esta referência mostra 

se este recurso deve ser próprio ou de terceiros, como os financiamentos por exemplo. Através desse instrumento poderá 

ser identificado ainda se a empresa necessita da utilização do capital de giro próprio ou de capital terceiros, visualizar os 

efeitos do aumento das vendas, ou aumento do prazo de recebimento sobre o comportamento do capital de giro. 
 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, L. Princípios da Administração Financeira.12ª Ed. 1997. BRIGHAM, E. Administração Financeira Teoria e Prática. 
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TITULO A importância da Administração de Capital de Giro 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Numa economia cada vez mais globalizada e com um mercado cada vez mais competitivo, onde a todo o momento surgem 

novos concorrentes, manter uma adequada gestão dos recursos financeiros é fator preponderante para sobrevivência de 

qualquer organização, seja ela, de pequeno, médio ou grande porte. Para conseguir manter uma boa saúde financeira é de 

fundamental importância que o administrador conheça e exerça uma boa gestão do capital de giro da organização, 

exercendo domínio sobre os fatores que influenciam nessa administração como: os índices de liquidez; os níveis de 

endividamento; os prazos médios; os ciclos financeiros e operacionais e a necessidade de capital de giro. “O capital de giro 

representa os recursos investidos no ativo circulante da empresa, os quais são demandados para financiar suas 

necessidades operacionais, que vão desde a aquisição das matérias-primas ou mercadorias até o recebimento pela venda do 

produto acabado” (BRIGHAM, 2000). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetiva-se evidenciar a importância da manutenção do Capital de Giro pelas empresas como forma de enfrentamento a 

ausência de sincronismo entre entradas e saídas de recursos no caixa gerando a Necessidade de Capital de Giro (NCG). 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa aplicada no referido estudo se deu a partir da combinação de elementos presentes na pesquisa 

bibliográfica e análise qualitativa sobre cenários decorrentes do ambiente empresarial. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Em decorrência de uma pesquisa realizada pelo Sebrae/FGV (2016), a escassez de crédito para capital giro está entre as 

principais razões da quebra das empresas, o que torna sua gestão de maneira eficiente o alicerce de sustentação da 

empresa no mercado. A NCG, que indica quando o negócio precisa dispor de capital de giro a fim de manter suas operações 

funcionando. Considerando a equação base da NCG = Caixa + Contas a Receber + Estoque – Contas a pagar, e atribuindo 

valores as devidas variáveis, Contas a Receber R$ 25.000,00 + Estoques R$ 40.000,00 - Contas a Pagar R$ 35.000,00, 

identifica-se uma Necessidade Capital de Giro (NCG) da ordem de R$ 30.000,00. Se uma empresa apresentar um AC (#62) 

PC, pode evidenciar uma situação onde o estoque esteja em nível elevado e não tenha capital de giro suficiente para honrar 

outros compromissos assumidos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Por meio da aplicação do índice NCG é possível o gestor refletir sobre o que está ocasionando a dificuldade de capital de 

giro, ou se o capital de giro atende às necessidades de financiamento da empresa. Mais do que isso, esta referência mostra 

se este recurso deve ser próprio ou de terceiros, como os financiamentos por exemplo. Através desse instrumento poderá 

ser identificado ainda se a empresa necessita da utilização do capital de giro próprio ou de capital terceiros, visualizar os 

efeitos do aumento das vendas, ou aumento do prazo de recebimento sobre o comportamento do capital de giro. 
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TITULO Liderança no século XXI: modelo autocrática está com os dias contados. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com a globalização e a era tecnológica o mundo corporativo vem buscando mudanças no mindset de sua liderança o que 

exigi que o líder do século XXI esteja atento e em busca de desenvolvimento contínuo, não só para si, mas para seus 

liderados e toda a empresa. No modelo autocrática o líder exerce o poder e não a autoridade o que fez com que este modelo 

de liderança se tornasse retrógado. Segundo Chiavenato (2008), "liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É 

a habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da 

organização. 
 

 

 
OBJETIVOS discorrer sobre os impactos negativos da liderança autocrática e o porquê este modelo se tornou retrógado no século XXI. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória com fontes e citações que ajudem no sentido de investigar e compreender o modelo de 

liderança autocrática e seus impactos negativos para as organizações. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que no modelo de liderança autocrática, os lideres aceitam pouca ou nenhuma opinião dos membros do grupo é 

ele quem dita todos os métodos e processos do trabalho, enfim, ele esta no centro de tudo. No século XXI este tipo de 

liderança perde espaço e se torna retrógado. Segundo POSSI (2006) em 1939, Ralph K. White e Ronald Lipitt fizeram um 

estudo para verificar o impacto que cada estilo de liderança causava em meninos de dez anos. Eles foram orientados por 6 

(seis) semanas por 3 lideres, cada líder adotou um estilo de liderança: a liderança autocrática, a liderança liberal, conhecida 

também como laissez-faire e a liderança democrática. O grupo de crianças que foram orientados pelo líder autocrático 

apresentou uma forte tensão, frustração e, sobretudo agressividade, não havia nenhuma espontaneidade e iniciativa, as 

atividades só eram realizadas quando o líder estava presente quando o líder se ausentava as atividades paravam e os 

membros do grupo expandiam seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Observa-se que as organizações buscam por líderes que liderem exercendo a autoridade e não o poder. O modelo 

autocrático não se integra a esta nova realidade. Para Chiavenato (2006, p.18-19): "A liderança é necessária em todos os 

tipos de organização humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos, ela é essencial em todas as 

funções da Administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, 

liderar”. 
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TITULO Liderança no século XXI: modelo autocrática está com os dias contados. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com a globalização e a era tecnológica o mundo corporativo vem buscando mudanças no mindset de sua liderança o que 

exigi que o líder do século XXI esteja atento e em busca de desenvolvimento contínuo, não só para si, mas para seus 

liderados e toda a empresa. No modelo autocrática o líder exerce o poder e não a autoridade o que fez com que este modelo 

de liderança se tornasse retrógado. Segundo Chiavenato (2008), "liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É 

a habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da 

organização. 
 

 

 
OBJETIVOS discorrer sobre os impactos negativos da liderança autocrática e o porquê este modelo se tornou retrógado no século XXI. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória com fontes e citações que ajudem no sentido de investigar e compreender o modelo de 

liderança autocrática e seus impactos negativos para as organizações. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que no modelo de liderança autocrática, os lideres aceitam pouca ou nenhuma opinião dos membros do grupo é 

ele quem dita todos os métodos e processos do trabalho, enfim, ele esta no centro de tudo. No século XXI este tipo de 

liderança perde espaço e se torna retrógado. Segundo POSSI (2006) em 1939, Ralph K. White e Ronald Lipitt fizeram um 

estudo para verificar o impacto que cada estilo de liderança causava em meninos de dez anos. Eles foram orientados por 6 

(seis) semanas por 3 lideres, cada líder adotou um estilo de liderança: a liderança autocrática, a liderança liberal, conhecida 

também como laissez-faire e a liderança democrática. O grupo de crianças que foram orientados pelo líder autocrático 

apresentou uma forte tensão, frustração e, sobretudo agressividade, não havia nenhuma espontaneidade e iniciativa, as 

atividades só eram realizadas quando o líder estava presente quando o líder se ausentava as atividades paravam e os 

membros do grupo expandiam seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Observa-se que as organizações buscam por líderes que liderem exercendo a autoridade e não o poder. O modelo 

autocrático não se integra a esta nova realidade. Para Chiavenato (2006, p.18-19): "A liderança é necessária em todos os 

tipos de organização humana, seja nas empresas, seja em cada um de seus departamentos, ela é essencial em todas as 

funções da Administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, 

liderar”. 
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TITULO Qualidade de Vida no Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário empresarial atual as organizações já começam a perceber que a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 

é como um aditivo para melhoria do clima organizacional e da produtividade que deixou de ser apenas uma preocupação 

com a saúde e a segurança do trabalhador e se tornou uma estratégia empresarial, que vai além dos programas de saúde 

ocupacional ou prevenção de riscos ambientais, garantem uma maior eficácia e produtividade para a empresa em harmonia 

com as necessidades básicas e aspirações do trabalhador. “Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma 

empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e 

fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização 

do trabalho” (ALBUQUERQUE e LIMONGI-FRANÇA, 1998 p. 41). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver e investir em programas voltados a QVT com estratégias e políticas de gestão, buscando equilibrar a 

distribuição das demandas nas questões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. 
 

Pesquisa e análise bibliográficas, através da verificação em livros e artigos sobre QVT. “A pesquisa exploratória busca 

METODOLOGIA levantar informações sobre um determinado objeto, delimitado assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, P 123).” 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual a atuação de Recursos Humanos na QVT tem grande vantagem tanto para a empresa quanto para 

o trabalhador, no que diz respeito a motivação por favorecer ao trabalhador executar sua atividade com satisfação, 

reduzindo a possibilidade de transtorno psicológico por excesso de problemas pessoais que afetam diretamente a vida dos 

funcionários e a produtividade das empresas. Para Wisner (1992), o índice elevado de absenteísmo esta relacionado 

principalmente com as síndromes psicológicas resultantes de processo de trabalho, identificadas nas atividades do dia a dia 

que resulta no desgaste pessoal por excesso de responsabilidade ou as condições de trabalho. Neste contexto evidencia a 

importância de programas de QVT para melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A estratégia da Qualidade de vida no trabalho é importante tanto para a empresa que busca funcionários mais produtivos e 

motivados, como para colaboradores que buscam realizações e crescimento profissional aliado a diversos fatores: 

aumentar a produtividade, garantir a competitividade e lucratividade, atuante na boa imagem das organizações e um 

excelente clima organizacional. 
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Administração, São Paulo, v.33, n. 2 p. 40-51,abr./jun. 1998. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 

23. ed. rev. e atual. São Paulo: p.123 ,Cortez, 2007. WISNER ,A fábrica do futuro nos países de industrialização recente,1992. 
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TITULO Qualidade de Vida no Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário empresarial atual as organizações já começam a perceber que a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 

é como um aditivo para melhoria do clima organizacional e da produtividade que deixou de ser apenas uma preocupação 

com a saúde e a segurança do trabalhador e se tornou uma estratégia empresarial, que vai além dos programas de saúde 

ocupacional ou prevenção de riscos ambientais, garantem uma maior eficácia e produtividade para a empresa em harmonia 

com as necessidades básicas e aspirações do trabalhador. “Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma 

empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e 

fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização 

do trabalho” (ALBUQUERQUE e LIMONGI-FRANÇA, 1998 p. 41). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver e investir em programas voltados a QVT com estratégias e políticas de gestão, buscando equilibrar a 

distribuição das demandas nas questões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. 
 

Pesquisa e análise bibliográficas, através da verificação em livros e artigos sobre QVT. “A pesquisa exploratória busca 

METODOLOGIA levantar informações sobre um determinado objeto, delimitado assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, P 123).” 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual a atuação de Recursos Humanos na QVT tem grande vantagem tanto para a empresa quanto para 

o trabalhador, no que diz respeito a motivação por favorecer ao trabalhador executar sua atividade com satisfação, 

reduzindo a possibilidade de transtorno psicológico por excesso de problemas pessoais que afetam diretamente a vida dos 

funcionários e a produtividade das empresas. Para Wisner (1992), o índice elevado de absenteísmo esta relacionado 

principalmente com as síndromes psicológicas resultantes de processo de trabalho, identificadas nas atividades do dia a dia 

que resulta no desgaste pessoal por excesso de responsabilidade ou as condições de trabalho. Neste contexto evidencia a 

importância de programas de QVT para melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A estratégia da Qualidade de vida no trabalho é importante tanto para a empresa que busca funcionários mais produtivos e 

motivados, como para colaboradores que buscam realizações e crescimento profissional aliado a diversos fatores: 

aumentar a produtividade, garantir a competitividade e lucratividade, atuante na boa imagem das organizações e um 

excelente clima organizacional. 
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TITULO Qualidade de Vida no Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário empresarial atual as organizações já começam a perceber que a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 

é como um aditivo para melhoria do clima organizacional e da produtividade que deixou de ser apenas uma preocupação 

com a saúde e a segurança do trabalhador e se tornou uma estratégia empresarial, que vai além dos programas de saúde 

ocupacional ou prevenção de riscos ambientais, garantem uma maior eficácia e produtividade para a empresa em harmonia 

com as necessidades básicas e aspirações do trabalhador. “Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma 

empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e 

fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização 

do trabalho” (ALBUQUERQUE e LIMONGI-FRANÇA, 1998 p. 41). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver e investir em programas voltados a QVT com estratégias e políticas de gestão, buscando equilibrar a 

distribuição das demandas nas questões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. 
 

Pesquisa e análise bibliográficas, através da verificação em livros e artigos sobre QVT. “A pesquisa exploratória busca 

METODOLOGIA levantar informações sobre um determinado objeto, delimitado assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, P 123).” 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual a atuação de Recursos Humanos na QVT tem grande vantagem tanto para a empresa quanto para 

o trabalhador, no que diz respeito a motivação por favorecer ao trabalhador executar sua atividade com satisfação, 

reduzindo a possibilidade de transtorno psicológico por excesso de problemas pessoais que afetam diretamente a vida dos 

funcionários e a produtividade das empresas. Para Wisner (1992), o índice elevado de absenteísmo esta relacionado 

principalmente com as síndromes psicológicas resultantes de processo de trabalho, identificadas nas atividades do dia a dia 

que resulta no desgaste pessoal por excesso de responsabilidade ou as condições de trabalho. Neste contexto evidencia a 

importância de programas de QVT para melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A estratégia da Qualidade de vida no trabalho é importante tanto para a empresa que busca funcionários mais produtivos e 

motivados, como para colaboradores que buscam realizações e crescimento profissional aliado a diversos fatores: 

aumentar a produtividade, garantir a competitividade e lucratividade, atuante na boa imagem das organizações e um 

excelente clima organizacional. 
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TITULO Qualidade de Vida no Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário empresarial atual as organizações já começam a perceber que a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 

é como um aditivo para melhoria do clima organizacional e da produtividade que deixou de ser apenas uma preocupação 

com a saúde e a segurança do trabalhador e se tornou uma estratégia empresarial, que vai além dos programas de saúde 

ocupacional ou prevenção de riscos ambientais, garantem uma maior eficácia e produtividade para a empresa em harmonia 

com as necessidades básicas e aspirações do trabalhador. “Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma 

empresa que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e 

fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização 

do trabalho” (ALBUQUERQUE e LIMONGI-FRANÇA, 1998 p. 41). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver e investir em programas voltados a QVT com estratégias e políticas de gestão, buscando equilibrar a 

distribuição das demandas nas questões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. 
 

Pesquisa e análise bibliográficas, através da verificação em livros e artigos sobre QVT. “A pesquisa exploratória busca 

METODOLOGIA levantar informações sobre um determinado objeto, delimitado assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, P 123).” 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual a atuação de Recursos Humanos na QVT tem grande vantagem tanto para a empresa quanto para 

o trabalhador, no que diz respeito a motivação por favorecer ao trabalhador executar sua atividade com satisfação, 

reduzindo a possibilidade de transtorno psicológico por excesso de problemas pessoais que afetam diretamente a vida dos 

funcionários e a produtividade das empresas. Para Wisner (1992), o índice elevado de absenteísmo esta relacionado 

principalmente com as síndromes psicológicas resultantes de processo de trabalho, identificadas nas atividades do dia a dia 

que resulta no desgaste pessoal por excesso de responsabilidade ou as condições de trabalho. Neste contexto evidencia a 

importância de programas de QVT para melhorar o desempenho e a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A estratégia da Qualidade de vida no trabalho é importante tanto para a empresa que busca funcionários mais produtivos e 

motivados, como para colaboradores que buscam realizações e crescimento profissional aliado a diversos fatores: 

aumentar a produtividade, garantir a competitividade e lucratividade, atuante na boa imagem das organizações e um 

excelente clima organizacional. 
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TITULO Receptores de quimiocinas CCR2 e CCR5 no Infarto Agudo do Miocárdio: efeito de terapias farmacológicas 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A aterosclerose é uma doença de caráter progressivo, caracterizada pelo acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos nas 

artérias de grande calibre. Condições que levam ao desenvolvimento da aterosclerose, como dislipidemia, hipertensão, 

diabetes e tabagismo são todas associadas à disfunção endotelial. O recrutamento dos diferentes subtipos de monócitos 

durante o processo inflamatório requer a expressão de receptores de quimiocinas para promover a migração de monócitos 

para o sítio inflamatório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o efeito de terapias farmacológicas sobre receptores de quimiocinas de monócitos, em pacientes após Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM). 
 

Estudo tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) (ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT02428374). Pacientes adultos de ambos os sexos, idade entre 18 a 75 anos, foram aleatorizados em desenho fatorial 

2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 

METODOLOGIA 
180 mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção 

(pacientes com estratégia de intervenção percutânea primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 

mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia convencional do IAM. O 

tratamento foi mantido por seis meses. Amostras de sangue foram coletadas no basal, após um mês e seis meses de 

tratamento. Receptores de quimiocinas de monócitos (CCR2 e CCR5) foram analisados por PCR em tempo real. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram incluídos 62 pacientes, sendo 39 homens (63%) e 23 mulheres (37%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) 

de 56 (47-63) e 60 (53-66), respectivamente. Houve maior expressão do receptor CCR5 ao longo do tratamento, sem 

diferenças significantes para o CCR2 (p = 0,005 e p = 0,839 respectivamente; Teste de ANOVA com pós-teste de Sidak). Há 

poucos estudos avaliando o receptor CCR5 associado ao Infarto do Miocárdio, principalmente em humanos. Os achados do 

presente estudo alinham-se ao mostrado por Czepluch e colaboradores (2014), que encontraram menor porcentagem de 

monócitos CCR5+ em pacientes com Doença Arterial Coronariana, comparados a indivíduos saudáveis. Talvez o tratamento 

por seis meses com fármacos antiplaquetários e hipolipemiantes tenha contribuído para o restabelecimento dos níveis de 

células positivas para esse receptor. Porém, estudos in vitro mostraram menor expressão de CCR5 após tratamento com 

sinvastatina. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os dados sugerem uma modulação dependente do tempo na expressão do receptor de quimiocinas de monócitos CCR5, em 

pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio. 
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TITULO Receptores de quimiocinas CCR2 e CCR5 no Infarto Agudo do Miocárdio: efeito de terapias farmacológicas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A aterosclerose é uma doença de caráter progressivo, caracterizada pelo acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos nas 

artérias de grande calibre. Condições que levam ao desenvolvimento da aterosclerose, como dislipidemia, hipertensão, 

diabetes e tabagismo são todas associadas à disfunção endotelial. O recrutamento dos diferentes subtipos de monócitos 

durante o processo inflamatório requer a expressão de receptores de quimiocinas para promover a migração de monócitos 

para o sítio inflamatório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o efeito de terapias farmacológicas sobre receptores de quimiocinas de monócitos, em pacientes após Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM). 
 

Estudo tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) (ClinicalTrials.gov Identificador: 

NCT02428374). Pacientes adultos de ambos os sexos, idade entre 18 a 75 anos, foram aleatorizados em desenho fatorial 

2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 

METODOLOGIA 
180 mg inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção 

(pacientes com estratégia de intervenção percutânea primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 

mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia convencional do IAM. O 

tratamento foi mantido por seis meses. Amostras de sangue foram coletadas no basal, após um mês e seis meses de 

tratamento. Receptores de quimiocinas de monócitos (CCR2 e CCR5) foram analisados por PCR em tempo real. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram incluídos 62 pacientes, sendo 39 homens (63%) e 23 mulheres (37%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) 

de 56 (47-63) e 60 (53-66), respectivamente. Houve maior expressão do receptor CCR5 ao longo do tratamento, sem 

diferenças significantes para o CCR2 (p = 0,005 e p = 0,839 respectivamente; Teste de ANOVA com pós-teste de Sidak). Há 

poucos estudos avaliando o receptor CCR5 associado ao Infarto do Miocárdio, principalmente em humanos. Os achados do 

presente estudo alinham-se ao mostrado por Czepluch e colaboradores (2014), que encontraram menor porcentagem de 

monócitos CCR5+ em pacientes com Doença Arterial Coronariana, comparados a indivíduos saudáveis. Talvez o tratamento 

por seis meses com fármacos antiplaquetários e hipolipemiantes tenha contribuído para o restabelecimento dos níveis de 

células positivas para esse receptor. Porém, estudos in vitro mostraram menor expressão de CCR5 após tratamento com 

sinvastatina. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os dados sugerem uma modulação dependente do tempo na expressão do receptor de quimiocinas de monócitos CCR5, em 

pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio. 
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INTRODUCAO 

As Unidade de Terapia Intensiva Pediátricas visam prover o cuidado ideal às crianças criticamente enfermas. A principal 

causa de internação na UTIP é devido a necessidade de suporte ventilatório, como a intubação orotraqueal. Apesar de vital 

na redução da taxa de mortalidade, a ventilação mecânica relaciona-se com morbidades, riscos e complicações, tornando 

necessário que sua descontinuidade seja buscada o mais precocemente possível. Os protocolos são utilizados com o 

objetivo de diminuir o tempo de desmame e o tempo total de ventilação mecânica, não obstante, a falha na extubação 

ocorre em torno de 24% dos casos, estando associada ao aumento da duração da ventilação mecânica, da mortalidade e do 

tempo de internação hospitalar. Assim sendo, mostra-se necessário a implantação e o gerenciamento de um Checklist pré- 

extubação Orotraqueal na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Elaborar um checklist pré-extubação orotraqueal, avaliar a utilização do checklist pré-extubação na Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica e analisar números de sucessos e falhas da extubação orotraqueal. 
 

Foi elaborado o Checklist pré-extubação contendo questões referentes a causa primária de intubação orotraqueal, ao tempo 

de intubação, parâmetros fisiológicos apresentados pelo paciente antes e após a extubação orotraqueal e seu desfecho 

METODOLOGIA clínico. Foram avaliados 45 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Geral do Grajaú, 

antes e após a extubação orotraqueal através do Checklist pré-extubação. Esse estudo foi aprovado pelo CEP – UNISA sob o 

CAAE 80117117.9.3001.5447. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Dos 45 pacientes avaliados, 35 tiveram sucesso na EOT, 7 insucesso sendo todos do sexo masculino e 3 não entraram nos 

critérios da pesquisa. Desses 42, a média de idade foi ± 7,6 meses, 71% apresentaram insuficiência respiratória aguda, 53% 

bronquiolite, e ainda sepse, broncoespasmo, pneumonia e broncopneumonia. Sabe-se que quando acometidas por 

patologias do sistema respiratório, as crianças estão predispostas a insuficiência respiratória devido a suas características 

anatômicas e fisiológicas. Dentre as principais patologias destaca-se a bronquiolite, sendo o segundo diagnóstico clínico 

mais encontrado nesse estudo, que causa a obstrução de vias aéreas inferiores tornando-se também um predisponente a 

insuficiência respiratória aguda na criança. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Observou-se que foi eficiente a utilização do checklist, que permitiu avaliar o pré-extubação, a extubação e o desfecho 

clinico dos pacientes analisando números de sucesso e falha da extubação orotraqueal. Foi observado que os pacientes do 

sexo masculino podem ter maior chance de falha na extubação e que a utilização de um checklist como forma de avaliação 

do paciente pré extubação orotraqueal pode ajudar nesse processo, diminuindo o número de falhas. 
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O EFEITO DA INTERVENÇÃO OSTEOPÁTICA EM UM PACIENTE COM SEQUELA CRÔNICA DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO – RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o acidente vascular encefálico (AVE) apresenta sinais clínicos de 

distúrbios focais ou globais na função do encéfalo, a causa mais aparente é de origem vascular isquêmica ou hemorrágica. 

Os comprometimentos e limitações funcionais em geral estão associados a região afetada e ao grau da lesão. A 

predominância do AVE é alta e atualmente 90% dos sobreviventes possuem algum tipo de deficiência, sendo considerada 

uma das principais causas de incapacidades em adultos. Podendo apresentar sequelas motoras e/ou cognitivas. Dentre as 

alterações motoras, destaca-se a hemiplegia, caracterizada pela perda de força muscular no hemicorpo contralateral à lesão 

encefálica. As sequelas resultam em limitação na realização das atividades de vida diária (AVD), restrições na participação 

social e, consequentemente, piora da qualidade de vida. Propostas de tratamentos alternativos ou complementares são 

estudadas constantemente dentre elas a Osteopatia. A Osteopatia é usada para corrigir disfunções musculoesqueléticas, 

viscerais, fasciais e cranianas, a mesma baseia -se na interpretação do indivíduo como um ser único e integrado, muito além 

da união de processos fisiológicos que ocorrem individualmente em diferentes sistemas. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o efeito da Intervenção Osteopática em um paciente com sequela crônica de acidente vascular encefálico. 

 

Essa pesquisa trata-se de um estudo quanti-qualitativo, descritivo, do tipo Relato de Caso de um paciente com diagnóstico 

METODOLOGIA 
médico AVE e como sequela, hemiparesia crônica moderada que estava na lista de espera para atendimento no Ambulatório 

de Fisioterapia da Universidade de Santo Amaro. Foi avaliada a amplitude de movimento articular, postura, dor, atividades 

funcionais e qualidade de vida. Esse estudo foi aprovado pelo CEP – UNISA sob CAAE: 79545917.9.0000.0081. 
 

 

RESULTADOS  
Observou-se uma grande melhora na qualidade de vida e no quadro clinico da paciente, mais especificamente na regulação 

da pressão arterial, amplitude de movimento, sensibilidade tátil, dolorosa e propriocepção. 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação das Técnicas e da filosofia osteopáticas favoreceram a melhora na qualidade de vida e no quadro clinico da 

paciente com sequelas crônicas de AVE, mostrando sua eficácia nessa pesquisa. Sugere-se testar a técnica numa amostra 

maior e mais heterogênea, uma vez que se trata de um estudo pioneiro nessa área. 
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INTRODUCAO 

A sífilis que é uma infecção crônica causada pela bactéria Treponema pallidum, é uma DST’s. É formalizado o diagnóstico 

como neurossífilis quando o agente etiológico, consegue invadir o Sistema Nervoso Central, isso ocorre em pacientes não 

tratados ou imunocomprometidos1. São diversas as manifestações clínicas da neurossífilis, tendo-se quatro formas  

variadas: a assintomática, meníngea, parenquimatosa e gomatosa. Para que a neurossífilis não seja confundida com outras 

patologias com quadro clínico semelhante, o médico pode excluir essas doenças, através da neuroimagem1. 
 

 

 
OBJETIVOS Enfatizar a importância da tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética no diagnóstico de neurossífilis. 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura, foram consultados artigos publicados na internet, revistas e livros, ou 

seja, é uma pesquisa exploratória. A base de dados da pesquisa pela internet foram: SCIELO, PUBMED, Governo do Estado 

METODOLOGIA 
de São Paulo, revista brasileira de neurologia e psiquiatria, entre outros. As palavras chaves utilizadas no presente estudo 

foram: “neurossífilis diagnóstico por imagem”, “sífilis terciária”, “ressonância magnética”, “tomografia computadorizada” e 

“sistema neurológico”. Os artigos utilizados para a elaboração do trabalho foram dos anos de 1995, 2000, 2005, 2006, 2007, 

2010, 2015 ao mais atual de 2017 sobre o tema, no total foram encontrados 9 (nove) artigos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O principal diagnóstico para saber se o paciente tem ou não a neurossífilis é a sorologia do líquor, após um resultado 

positivo, é necessário exames por imagem para classificar o tipo da neurossífilis. A neurossífilis não é específica, ou seja, 

não tem um padrão de lesão cerebral ou medular e pode até não haver alterações. Usa-se a principio a TC como primeira 

opção, se nada encontrado, a RM em relação à tomografia é melhor para analisar partes moles, sendo dessa maneira 

complementar. A relevância do diagnóstico por imagem atualmente é um grande avanço para identificar as lesões 

ocasionadas por um patógeno ou outros distúrbios fisiológicos. Imagens com alterações sifilíticas: Figura 1 – TC crânio. 

Alargamento dos espaços de circulação do liquor2. Figura 2 – RNM cranioencefálica (pós gadolínio): visualização de 

imagem nodular frontal direita3. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O melhor diagnóstico para a neurossífilis é a sorologia do líquido cefalorraquidiano, porém não se sabe como o SNC foi 

afetado, logo, é essencial a tomografia computadorizada (TC), quando não há achados, a ressonância é saída para estes 

casos, pois tem sequências em diferentes ponderações, destacando melhor a massa encefálica. A imagem, portanto, não é 

um diagnóstico complementar para o caso de neurossífilis e sim o diferencial que avalia não só progresso da doença ou do 

tratamento, mas também a possível intervenção cirúrgica dependendo do caso. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Brasileiros cada vez mais buscam na locação de veículos uma alternativa para se locomover de carro sem a necessidade de 

comprometer o orçamento com uma eventual compra, terem o capital investido desvalorizado no curto prazo, usufruir do 

bem sem ter de se preocupar com manutenção, seguros e depreciação. Nesse sentido a aplicação de conceitos básicos da 

administração financeira acrescidos do exercício do desapego aos bens materiais podem trazer benefícios individuais e 

coletivos as pessoas. De acordo com Gitman (2010, p. 3) Finanças pode ser definido como a “arte e a ciência de pessoas 

físicas ou jurídicas administrarem, ganharem, gastarem ou investirem o dinheiro”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo compreender a importância da Administração Financeira de Pessoas a partir da análise sobre 

decisões de consumo na locação de veículos em detrimento a sua aquisição em definitivo. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre livros e dados publicados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração financeira por estar intimamente relacionada com a economia, desperta a necessidade de pessoas físicas e 

jurídicas permanecerem atentas ao comportamento dos indicadores econômicos (juros, inflação, nível de emprego), para 

estarem embasados na pratica de tomada de decisões eficientes. Nesse sentido ao considerarmos o valor de aquisição de 

um automóvel ao preço de R$44.890,00, o proprietário deverá arcar com custos anuais de R$1.820,00 com IPVA, seguro 

aproximadamente de R$2.275,00, depreciação anual do bem de R$9.538,00, totalizando um custo de R$58.523,00. Em 

contrapartida considerando a locação de um carro equivalente, o custo mensal seria de R$1.390,00 totalizando no ano de 

R$16.680,00. Há de reconhecer no entanto, que permanece como um grande desafio, aplicar toda a teoria e conceitos da 

gestão financeira eficaz à realidade do dia a dia de pessoas e empresas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A prática da administração financeira por pessoas físicas racionaliza decisões de consumo e proporciona reflexões que 

podem transcender a economia de recursos financeiros e mudanças em decisões de investimentos. A situação observada 

no referido estudo pode proporcionar reflexões por exemplo de que quanto mais pessoas optam pelo carro terceirizado, 

menor é a frota que circula nas ruas, o que diminui consideravelmente o trânsito em centros urbanos e a emissão de 

poluentes proveniente dos meios de transporte a combustão. Pode-se observar ainda que o consumidor passa a valorizar 

mais o uso do que a posse de bens tangíveis como veículos. 
 

 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2010. REVISTA LOCAÇÃO. 

Edição 79. Disponível em https://www.abla.com.br/publica/ Acessado em 27 de ago de 2018. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Brasileiros cada vez mais buscam na locação de veículos uma alternativa para se locomover de carro sem a necessidade de 

comprometer o orçamento com uma eventual compra, terem o capital investido desvalorizado no curto prazo, usufruir do 

bem sem ter de se preocupar com manutenção, seguros e depreciação. Nesse sentido a aplicação de conceitos básicos da 

administração financeira acrescidos do exercício do desapego aos bens materiais podem trazer benefícios individuais e 

coletivos as pessoas. De acordo com Gitman (2010, p. 3) Finanças pode ser definido como a “arte e a ciência de pessoas 

físicas ou jurídicas administrarem, ganharem, gastarem ou investirem o dinheiro”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo compreender a importância da Administração Financeira de Pessoas a partir da análise sobre 

decisões de consumo na locação de veículos em detrimento a sua aquisição em definitivo. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre livros e dados publicados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração financeira por estar intimamente relacionada com a economia, desperta a necessidade de pessoas físicas e 

jurídicas permanecerem atentas ao comportamento dos indicadores econômicos (juros, inflação, nível de emprego), para 

estarem embasados na pratica de tomada de decisões eficientes. Nesse sentido ao considerarmos o valor de aquisição de 

um automóvel ao preço de R$44.890,00, o proprietário deverá arcar com custos anuais de R$1.820,00 com IPVA, seguro 

aproximadamente de R$2.275,00, depreciação anual do bem de R$9.538,00, totalizando um custo de R$58.523,00. Em 

contrapartida considerando a locação de um carro equivalente, o custo mensal seria de R$1.390,00 totalizando no ano de 

R$16.680,00. Há de reconhecer no entanto, que permanece como um grande desafio, aplicar toda a teoria e conceitos da 

gestão financeira eficaz à realidade do dia a dia de pessoas e empresas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A prática da administração financeira por pessoas físicas racionaliza decisões de consumo e proporciona reflexões que 

podem transcender a economia de recursos financeiros e mudanças em decisões de investimentos. A situação observada 

no referido estudo pode proporcionar reflexões por exemplo de que quanto mais pessoas optam pelo carro terceirizado, 

menor é a frota que circula nas ruas, o que diminui consideravelmente o trânsito em centros urbanos e a emissão de 

poluentes proveniente dos meios de transporte a combustão. Pode-se observar ainda que o consumidor passa a valorizar 

mais o uso do que a posse de bens tangíveis como veículos. 
 

 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2010. REVISTA LOCAÇÃO. 

Edição 79. Disponível em https://www.abla.com.br/publica/ Acessado em 27 de ago de 2018. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Brasileiros cada vez mais buscam na locação de veículos uma alternativa para se locomover de carro sem a necessidade de 

comprometer o orçamento com uma eventual compra, terem o capital investido desvalorizado no curto prazo, usufruir do 

bem sem ter de se preocupar com manutenção, seguros e depreciação. Nesse sentido a aplicação de conceitos básicos da 

administração financeira acrescidos do exercício do desapego aos bens materiais podem trazer benefícios individuais e 

coletivos as pessoas. De acordo com Gitman (2010, p. 3) Finanças pode ser definido como a “arte e a ciência de pessoas 

físicas ou jurídicas administrarem, ganharem, gastarem ou investirem o dinheiro”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo compreender a importância da Administração Financeira de Pessoas a partir da análise sobre 

decisões de consumo na locação de veículos em detrimento a sua aquisição em definitivo. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre livros e dados publicados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração financeira por estar intimamente relacionada com a economia, desperta a necessidade de pessoas físicas e 

jurídicas permanecerem atentas ao comportamento dos indicadores econômicos (juros, inflação, nível de emprego), para 

estarem embasados na pratica de tomada de decisões eficientes. Nesse sentido ao considerarmos o valor de aquisição de 

um automóvel ao preço de R$44.890,00, o proprietário deverá arcar com custos anuais de R$1.820,00 com IPVA, seguro 

aproximadamente de R$2.275,00, depreciação anual do bem de R$9.538,00, totalizando um custo de R$58.523,00. Em 

contrapartida considerando a locação de um carro equivalente, o custo mensal seria de R$1.390,00 totalizando no ano de 

R$16.680,00. Há de reconhecer no entanto, que permanece como um grande desafio, aplicar toda a teoria e conceitos da 

gestão financeira eficaz à realidade do dia a dia de pessoas e empresas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A prática da administração financeira por pessoas físicas racionaliza decisões de consumo e proporciona reflexões que 

podem transcender a economia de recursos financeiros e mudanças em decisões de investimentos. A situação observada 

no referido estudo pode proporcionar reflexões por exemplo de que quanto mais pessoas optam pelo carro terceirizado, 

menor é a frota que circula nas ruas, o que diminui consideravelmente o trânsito em centros urbanos e a emissão de 

poluentes proveniente dos meios de transporte a combustão. Pode-se observar ainda que o consumidor passa a valorizar 

mais o uso do que a posse de bens tangíveis como veículos. 
 

 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2010. REVISTA LOCAÇÃO. 

Edição 79. Disponível em https://www.abla.com.br/publica/ Acessado em 27 de ago de 2018. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Brasileiros cada vez mais buscam na locação de veículos uma alternativa para se locomover de carro sem a necessidade de 

comprometer o orçamento com uma eventual compra, terem o capital investido desvalorizado no curto prazo, usufruir do 

bem sem ter de se preocupar com manutenção, seguros e depreciação. Nesse sentido a aplicação de conceitos básicos da 

administração financeira acrescidos do exercício do desapego aos bens materiais podem trazer benefícios individuais e 

coletivos as pessoas. De acordo com Gitman (2010, p. 3) Finanças pode ser definido como a “arte e a ciência de pessoas 

físicas ou jurídicas administrarem, ganharem, gastarem ou investirem o dinheiro”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo compreender a importância da Administração Financeira de Pessoas a partir da análise sobre 

decisões de consumo na locação de veículos em detrimento a sua aquisição em definitivo. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre livros e dados publicados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração financeira por estar intimamente relacionada com a economia, desperta a necessidade de pessoas físicas e 

jurídicas permanecerem atentas ao comportamento dos indicadores econômicos (juros, inflação, nível de emprego), para 

estarem embasados na pratica de tomada de decisões eficientes. Nesse sentido ao considerarmos o valor de aquisição de 

um automóvel ao preço de R$44.890,00, o proprietário deverá arcar com custos anuais de R$1.820,00 com IPVA, seguro 

aproximadamente de R$2.275,00, depreciação anual do bem de R$9.538,00, totalizando um custo de R$58.523,00. Em 

contrapartida considerando a locação de um carro equivalente, o custo mensal seria de R$1.390,00 totalizando no ano de 

R$16.680,00. Há de reconhecer no entanto, que permanece como um grande desafio, aplicar toda a teoria e conceitos da 

gestão financeira eficaz à realidade do dia a dia de pessoas e empresas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A prática da administração financeira por pessoas físicas racionaliza decisões de consumo e proporciona reflexões que 

podem transcender a economia de recursos financeiros e mudanças em decisões de investimentos. A situação observada 

no referido estudo pode proporcionar reflexões por exemplo de que quanto mais pessoas optam pelo carro terceirizado, 

menor é a frota que circula nas ruas, o que diminui consideravelmente o trânsito em centros urbanos e a emissão de 

poluentes proveniente dos meios de transporte a combustão. Pode-se observar ainda que o consumidor passa a valorizar 

mais o uso do que a posse de bens tangíveis como veículos. 
 

 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2010. REVISTA LOCAÇÃO. 

Edição 79. Disponível em https://www.abla.com.br/publica/ Acessado em 27 de ago de 2018. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Brasileiros cada vez mais buscam na locação de veículos uma alternativa para se locomover de carro sem a necessidade de 

comprometer o orçamento com uma eventual compra, terem o capital investido desvalorizado no curto prazo, usufruir do 

bem sem ter de se preocupar com manutenção, seguros e depreciação. Nesse sentido a aplicação de conceitos básicos da 

administração financeira acrescidos do exercício do desapego aos bens materiais podem trazer benefícios individuais e 

coletivos as pessoas. De acordo com Gitman (2010, p. 3) Finanças pode ser definido como a “arte e a ciência de pessoas 

físicas ou jurídicas administrarem, ganharem, gastarem ou investirem o dinheiro”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo compreender a importância da Administração Financeira de Pessoas a partir da análise sobre 

decisões de consumo na locação de veículos em detrimento a sua aquisição em definitivo. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica, exploratória e análise qualitativa 

sobre livros e dados publicados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA). 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração financeira por estar intimamente relacionada com a economia, desperta a necessidade de pessoas físicas e 

jurídicas permanecerem atentas ao comportamento dos indicadores econômicos (juros, inflação, nível de emprego), para 

estarem embasados na pratica de tomada de decisões eficientes. Nesse sentido ao considerarmos o valor de aquisição de 

um automóvel ao preço de R$44.890,00, o proprietário deverá arcar com custos anuais de R$1.820,00 com IPVA, seguro 

aproximadamente de R$2.275,00, depreciação anual do bem de R$9.538,00, totalizando um custo de R$58.523,00. Em 

contrapartida considerando a locação de um carro equivalente, o custo mensal seria de R$1.390,00 totalizando no ano de 

R$16.680,00. Há de reconhecer no entanto, que permanece como um grande desafio, aplicar toda a teoria e conceitos da 

gestão financeira eficaz à realidade do dia a dia de pessoas e empresas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A prática da administração financeira por pessoas físicas racionaliza decisões de consumo e proporciona reflexões que 

podem transcender a economia de recursos financeiros e mudanças em decisões de investimentos. A situação observada 

no referido estudo pode proporcionar reflexões por exemplo de que quanto mais pessoas optam pelo carro terceirizado, 

menor é a frota que circula nas ruas, o que diminui consideravelmente o trânsito em centros urbanos e a emissão de 

poluentes proveniente dos meios de transporte a combustão. Pode-se observar ainda que o consumidor passa a valorizar 

mais o uso do que a posse de bens tangíveis como veículos. 
 

 

 

REFERENCIAS 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice. Hall, 2010. REVISTA LOCAÇÃO. 
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TITULO IMPORTÂNCIA DO INSTRUMENTO DE FLUXO DE CAIXA POR EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o 

ajudará na tomada de decisões. Representa a previsão, o controle e o registro de entradas e saídas financeiras durante um 

determinado período, contendo informações sobre a vida financeira da empresa. Através dele, obtêm-se as informações 

sobre o estado de liquidez da empresa; como utilizar seus recursos por um determinado período; se há capacidade da 

empresa aplicar recursos e/ou se há necessidade de buscar um empréstimo. Apesar disto, poucas são as empresas que se 

preocupam com o fluxo de caixa o que é paradoxal, pois na atual conjuntura econômica em que a competitividade no 

mercado está cada vez mais acirrada o mínimo que espera de uma empresa é controle do seu fluxo de caixa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva evidenciar a importância da utilização do fluxo de caixa nas Empresas de Pequeno Porte, como 

instrumento gerencial à tomada de decisões que evitem cenários de dificuldades financeiras. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir de dados publicados pelo SEBRAE (2015), 58% das Empresas de Pequeno Porte-EPP´s encerraram suas atividades 

antes de completarem cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos descritos pelos 

empreendedores estão a falta de clientes (29%), ausência de capital de giro (21%), concorrência (5%), burocracia e os 

impostos (7%). Outros fatores como a falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos e má gestão 

do fluxo de caixa também influenciam nesse processo de mortalidade das EPP´s. Na pequena empresa, devido à simplicidade 

de sua estrutura, que muitas vezes prescinde de áreas, departamentos e seções, que desenvolvam e utilizem ferramentas 

adequadas de gestão, leva muitas vezes o empreendedor ao erro na tomada de decisão. Nesse sentido é comum por 

exemplo de a concessão de prazos para pagamento ou descontos aos clientes, que tenham como consequência a geração 

da necessidade de captação de recursos em instituições financeiras para pagamento das obrigações e, consequentemente, 

implicando no pagamento de despesas financeiras. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação de um modelo de fluxo de caixa de fácil compreensão é indispensável nos processos de gestão de empresas. 

Tal aplicação impacta diretamente na manutenção ou análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos, mas sobretudo em proporcionar um melhor embasamento aos 

empreendedores no exercício de tomada de decisão frente a identificação de concentração de pagamentos e recebimentos, 

sazonalidade nas vendas, necessidade e resultados das políticas de marketing e promoções, estrutura de custos/despesas 

fixa, necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa, necessidade de uma remuneração pelo trabalho do 

empreendedor, efeitos dos tributos, identificação do passivo da empresa, a compreensão dos efeitos das decisões tomadas 

com relação às disponibilidades da empresa e ainda a redução de possibilidade de falência. 
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INTRODUCAO 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o 

ajudará na tomada de decisões. Representa a previsão, o controle e o registro de entradas e saídas financeiras durante um 

determinado período, contendo informações sobre a vida financeira da empresa. Através dele, obtêm-se as informações 

sobre o estado de liquidez da empresa; como utilizar seus recursos por um determinado período; se há capacidade da 

empresa aplicar recursos e/ou se há necessidade de buscar um empréstimo. Apesar disto, poucas são as empresas que se 

preocupam com o fluxo de caixa o que é paradoxal, pois na atual conjuntura econômica em que a competitividade no 

mercado está cada vez mais acirrada o mínimo que espera de uma empresa é controle do seu fluxo de caixa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva evidenciar a importância da utilização do fluxo de caixa nas Empresas de Pequeno Porte, como 

instrumento gerencial à tomada de decisões que evitem cenários de dificuldades financeiras. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir de dados publicados pelo SEBRAE (2015), 58% das Empresas de Pequeno Porte-EPP´s encerraram suas atividades 

antes de completarem cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos descritos pelos 

empreendedores estão a falta de clientes (29%), ausência de capital de giro (21%), concorrência (5%), burocracia e os 

impostos (7%). Outros fatores como a falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos e má gestão 

do fluxo de caixa também influenciam nesse processo de mortalidade das EPP´s. Na pequena empresa, devido à simplicidade 

de sua estrutura, que muitas vezes prescinde de áreas, departamentos e seções, que desenvolvam e utilizem ferramentas 

adequadas de gestão, leva muitas vezes o empreendedor ao erro na tomada de decisão. Nesse sentido é comum por 

exemplo de a concessão de prazos para pagamento ou descontos aos clientes, que tenham como consequência a geração 

da necessidade de captação de recursos em instituições financeiras para pagamento das obrigações e, consequentemente, 

implicando no pagamento de despesas financeiras. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação de um modelo de fluxo de caixa de fácil compreensão é indispensável nos processos de gestão de empresas. 

Tal aplicação impacta diretamente na manutenção ou análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos, mas sobretudo em proporcionar um melhor embasamento aos 

empreendedores no exercício de tomada de decisão frente a identificação de concentração de pagamentos e recebimentos, 

sazonalidade nas vendas, necessidade e resultados das políticas de marketing e promoções, estrutura de custos/despesas 

fixa, necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa, necessidade de uma remuneração pelo trabalho do 

empreendedor, efeitos dos tributos, identificação do passivo da empresa, a compreensão dos efeitos das decisões tomadas 

com relação às disponibilidades da empresa e ainda a redução de possibilidade de falência. 
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INTRODUCAO 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o 

ajudará na tomada de decisões. Representa a previsão, o controle e o registro de entradas e saídas financeiras durante um 

determinado período, contendo informações sobre a vida financeira da empresa. Através dele, obtêm-se as informações 

sobre o estado de liquidez da empresa; como utilizar seus recursos por um determinado período; se há capacidade da 

empresa aplicar recursos e/ou se há necessidade de buscar um empréstimo. Apesar disto, poucas são as empresas que se 

preocupam com o fluxo de caixa o que é paradoxal, pois na atual conjuntura econômica em que a competitividade no 

mercado está cada vez mais acirrada o mínimo que espera de uma empresa é controle do seu fluxo de caixa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva evidenciar a importância da utilização do fluxo de caixa nas Empresas de Pequeno Porte, como 

instrumento gerencial à tomada de decisões que evitem cenários de dificuldades financeiras. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir de dados publicados pelo SEBRAE (2015), 58% das Empresas de Pequeno Porte-EPP´s encerraram suas atividades 

antes de completarem cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos descritos pelos 

empreendedores estão a falta de clientes (29%), ausência de capital de giro (21%), concorrência (5%), burocracia e os 

impostos (7%). Outros fatores como a falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos e má gestão 

do fluxo de caixa também influenciam nesse processo de mortalidade das EPP´s. Na pequena empresa, devido à simplicidade 

de sua estrutura, que muitas vezes prescinde de áreas, departamentos e seções, que desenvolvam e utilizem ferramentas 

adequadas de gestão, leva muitas vezes o empreendedor ao erro na tomada de decisão. Nesse sentido é comum por 

exemplo de a concessão de prazos para pagamento ou descontos aos clientes, que tenham como consequência a geração 

da necessidade de captação de recursos em instituições financeiras para pagamento das obrigações e, consequentemente, 

implicando no pagamento de despesas financeiras. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação de um modelo de fluxo de caixa de fácil compreensão é indispensável nos processos de gestão de empresas. 

Tal aplicação impacta diretamente na manutenção ou análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos, mas sobretudo em proporcionar um melhor embasamento aos 

empreendedores no exercício de tomada de decisão frente a identificação de concentração de pagamentos e recebimentos, 

sazonalidade nas vendas, necessidade e resultados das políticas de marketing e promoções, estrutura de custos/despesas 

fixa, necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa, necessidade de uma remuneração pelo trabalho do 

empreendedor, efeitos dos tributos, identificação do passivo da empresa, a compreensão dos efeitos das decisões tomadas 

com relação às disponibilidades da empresa e ainda a redução de possibilidade de falência. 
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INTRODUCAO 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o 

ajudará na tomada de decisões. Representa a previsão, o controle e o registro de entradas e saídas financeiras durante um 

determinado período, contendo informações sobre a vida financeira da empresa. Através dele, obtêm-se as informações 

sobre o estado de liquidez da empresa; como utilizar seus recursos por um determinado período; se há capacidade da 

empresa aplicar recursos e/ou se há necessidade de buscar um empréstimo. Apesar disto, poucas são as empresas que se 

preocupam com o fluxo de caixa o que é paradoxal, pois na atual conjuntura econômica em que a competitividade no 

mercado está cada vez mais acirrada o mínimo que espera de uma empresa é controle do seu fluxo de caixa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva evidenciar a importância da utilização do fluxo de caixa nas Empresas de Pequeno Porte, como 

instrumento gerencial à tomada de decisões que evitem cenários de dificuldades financeiras. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir de dados publicados pelo SEBRAE (2015), 58% das Empresas de Pequeno Porte-EPP´s encerraram suas atividades 

antes de completarem cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos descritos pelos 

empreendedores estão a falta de clientes (29%), ausência de capital de giro (21%), concorrência (5%), burocracia e os 

impostos (7%). Outros fatores como a falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos e má gestão 

do fluxo de caixa também influenciam nesse processo de mortalidade das EPP´s. Na pequena empresa, devido à simplicidade 

de sua estrutura, que muitas vezes prescinde de áreas, departamentos e seções, que desenvolvam e utilizem ferramentas 

adequadas de gestão, leva muitas vezes o empreendedor ao erro na tomada de decisão. Nesse sentido é comum por 

exemplo de a concessão de prazos para pagamento ou descontos aos clientes, que tenham como consequência a geração 

da necessidade de captação de recursos em instituições financeiras para pagamento das obrigações e, consequentemente, 

implicando no pagamento de despesas financeiras. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação de um modelo de fluxo de caixa de fácil compreensão é indispensável nos processos de gestão de empresas. 

Tal aplicação impacta diretamente na manutenção ou análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos, mas sobretudo em proporcionar um melhor embasamento aos 

empreendedores no exercício de tomada de decisão frente a identificação de concentração de pagamentos e recebimentos, 

sazonalidade nas vendas, necessidade e resultados das políticas de marketing e promoções, estrutura de custos/despesas 

fixa, necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa, necessidade de uma remuneração pelo trabalho do 

empreendedor, efeitos dos tributos, identificação do passivo da empresa, a compreensão dos efeitos das decisões tomadas 

com relação às disponibilidades da empresa e ainda a redução de possibilidade de falência. 
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TITULO IMPORTÂNCIA DO INSTRUMENTO DE FLUXO DE CAIXA POR EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica, que oferece ao gerente financeiro uma bagagem de informações que o 

ajudará na tomada de decisões. Representa a previsão, o controle e o registro de entradas e saídas financeiras durante um 

determinado período, contendo informações sobre a vida financeira da empresa. Através dele, obtêm-se as informações 

sobre o estado de liquidez da empresa; como utilizar seus recursos por um determinado período; se há capacidade da 

empresa aplicar recursos e/ou se há necessidade de buscar um empréstimo. Apesar disto, poucas são as empresas que se 

preocupam com o fluxo de caixa o que é paradoxal, pois na atual conjuntura econômica em que a competitividade no 

mercado está cada vez mais acirrada o mínimo que espera de uma empresa é controle do seu fluxo de caixa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva evidenciar a importância da utilização do fluxo de caixa nas Empresas de Pequeno Porte, como 

instrumento gerencial à tomada de decisões que evitem cenários de dificuldades financeiras. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir de dados publicados pelo SEBRAE (2015), 58% das Empresas de Pequeno Porte-EPP´s encerraram suas atividades 

antes de completarem cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos descritos pelos 

empreendedores estão a falta de clientes (29%), ausência de capital de giro (21%), concorrência (5%), burocracia e os 

impostos (7%). Outros fatores como a falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos e má gestão 

do fluxo de caixa também influenciam nesse processo de mortalidade das EPP´s. Na pequena empresa, devido à simplicidade 

de sua estrutura, que muitas vezes prescinde de áreas, departamentos e seções, que desenvolvam e utilizem ferramentas 

adequadas de gestão, leva muitas vezes o empreendedor ao erro na tomada de decisão. Nesse sentido é comum por 

exemplo de a concessão de prazos para pagamento ou descontos aos clientes, que tenham como consequência a geração 

da necessidade de captação de recursos em instituições financeiras para pagamento das obrigações e, consequentemente, 

implicando no pagamento de despesas financeiras. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

A aplicação de um modelo de fluxo de caixa de fácil compreensão é indispensável nos processos de gestão de empresas. 

Tal aplicação impacta diretamente na manutenção ou análise de rentabilidades e custos de operações financeiras, no 

estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos, mas sobretudo em proporcionar um melhor embasamento aos 

empreendedores no exercício de tomada de decisão frente a identificação de concentração de pagamentos e recebimentos, 

sazonalidade nas vendas, necessidade e resultados das políticas de marketing e promoções, estrutura de custos/despesas 

fixa, necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa, necessidade de uma remuneração pelo trabalho do 

empreendedor, efeitos dos tributos, identificação do passivo da empresa, a compreensão dos efeitos das decisões tomadas 

com relação às disponibilidades da empresa e ainda a redução de possibilidade de falência. 
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INTRODUCAO 

A dinâmica do comércio eletrônico necessita que a logística das empresas sejam mais ágeis e eficientes, com ciclos curtos 

de atendimento ao cliente. Nesta estratégia dentro do e-commerce é muito importante obter-se um processo logístico bem 

definido, planejamento alinhado entre as áreas, controle de fluxo eficiente e econômico. Todas as informações do ponto de 

origem até o ponto de consumo têm o propósito de atender todas as exigências dos clientes e a logística tem papel 

fundamental. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística dentro da empresa Netshoes e como cada uma delas 

contribui estrategicamente para torná-la mais eficiente, desde o processo de aquisição, estratégias de estoques, 

planejamento e entrega ao cliente. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método de pesquisa que procura da 

METODOLOGIA 
melhor forma a apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes a habituação dos fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Para elaboração, foram coletados dados secundários com a utilização de fontes já 

disponibilizadas na mídia eletrônica, revistas, entrevistas e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Após identificação das quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e transportes), é visível a sincronização de cada uma para 

contribuir positivamente no resultado final que é o atendimento ao cliente e não menos importante o bom andamento das 

operações/serviços da empresa. PPCP (planejamento, programação e controle de produção), onde se inicia e cria um certo 

foco com as outras áreas, deve-se elaborar um bom plano, analisar cada variável para assim contribuir de forma 

significativa, cumprindo seu papel de forma correta. A área de Compras contribui desde a escolha do fornecedor até a 

entrada dos produtos na organização para obtermos um portfólio atualizado. O setor de Estoque está atrelado ao que é 

mostrada ao consumidor no site da empresa, a má gestão deste pode ocasionar investimentos de capital desnecessários. Já 

a área de Transportes tem a importante missão de levar ao consumidor final o produto requisitado, garantindo de forma 

pontual a entrega dos bens; a escolha do transporte adequado está diretamente relacionada à qualidade dos serviços junto 

ao cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Este artigo teve o principal intuito de apresentar a importância das subáreas logísticas e o quanto é necessário que elas 

estejam simultaneamente ligadas, em relação a processo, sistema, pessoal e planejamento. Estrategicamente, a partir do 

envolvimento das áreas correlatas é possível ter uma base empresarial e consequentemente às tomadas de decisão ficam 

mais rápidas e certeiras. No comércio eletrônico, os prazos são cruciais e para isto é necessário que a logística seja cada 

vez mais dinâmica, com propósito central de atendimento ao cliente. 
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TITULO ESTRATÉGIAS LOGÍSTICAS EM EMPRESAS DE E-COMMERCE: CASO EMPRESA NETSHOES 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A dinâmica do comércio eletrônico necessita que a logística das empresas sejam mais ágeis e eficientes, com ciclos curtos 

de atendimento ao cliente. Nesta estratégia dentro do e-commerce é muito importante obter-se um processo logístico bem 

definido, planejamento alinhado entre as áreas, controle de fluxo eficiente e econômico. Todas as informações do ponto de 

origem até o ponto de consumo têm o propósito de atender todas as exigências dos clientes e a logística tem papel 

fundamental. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística dentro da empresa Netshoes e como cada uma delas 

contribui estrategicamente para torná-la mais eficiente, desde o processo de aquisição, estratégias de estoques, 

planejamento e entrega ao cliente. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método de pesquisa que procura da 

METODOLOGIA 
melhor forma a apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes a habituação dos fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Para elaboração, foram coletados dados secundários com a utilização de fontes já 

disponibilizadas na mídia eletrônica, revistas, entrevistas e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Após identificação das quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e transportes), é visível a sincronização de cada uma para 

contribuir positivamente no resultado final que é o atendimento ao cliente e não menos importante o bom andamento das 

operações/serviços da empresa. PPCP (planejamento, programação e controle de produção), onde se inicia e cria um certo 

foco com as outras áreas, deve-se elaborar um bom plano, analisar cada variável para assim contribuir de forma 

significativa, cumprindo seu papel de forma correta. A área de Compras contribui desde a escolha do fornecedor até a 

entrada dos produtos na organização para obtermos um portfólio atualizado. O setor de Estoque está atrelado ao que é 

mostrada ao consumidor no site da empresa, a má gestão deste pode ocasionar investimentos de capital desnecessários. Já 

a área de Transportes tem a importante missão de levar ao consumidor final o produto requisitado, garantindo de forma 

pontual a entrega dos bens; a escolha do transporte adequado está diretamente relacionada à qualidade dos serviços junto 

ao cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Este artigo teve o principal intuito de apresentar a importância das subáreas logísticas e o quanto é necessário que elas 

estejam simultaneamente ligadas, em relação a processo, sistema, pessoal e planejamento. Estrategicamente, a partir do 

envolvimento das áreas correlatas é possível ter uma base empresarial e consequentemente às tomadas de decisão ficam 

mais rápidas e certeiras. No comércio eletrônico, os prazos são cruciais e para isto é necessário que a logística seja cada 

vez mais dinâmica, com propósito central de atendimento ao cliente. 
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INTRODUCAO 

A dinâmica do comércio eletrônico necessita que a logística das empresas sejam mais ágeis e eficientes, com ciclos curtos 

de atendimento ao cliente. Nesta estratégia dentro do e-commerce é muito importante obter-se um processo logístico bem 

definido, planejamento alinhado entre as áreas, controle de fluxo eficiente e econômico. Todas as informações do ponto de 

origem até o ponto de consumo têm o propósito de atender todas as exigências dos clientes e a logística tem papel 

fundamental. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística dentro da empresa Netshoes e como cada uma delas 

contribui estrategicamente para torná-la mais eficiente, desde o processo de aquisição, estratégias de estoques, 

planejamento e entrega ao cliente. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método de pesquisa que procura da 

METODOLOGIA 
melhor forma a apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes a habituação dos fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Para elaboração, foram coletados dados secundários com a utilização de fontes já 

disponibilizadas na mídia eletrônica, revistas, entrevistas e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Após identificação das quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e transportes), é visível a sincronização de cada uma para 

contribuir positivamente no resultado final que é o atendimento ao cliente e não menos importante o bom andamento das 

operações/serviços da empresa. PPCP (planejamento, programação e controle de produção), onde se inicia e cria um certo 

foco com as outras áreas, deve-se elaborar um bom plano, analisar cada variável para assim contribuir de forma 

significativa, cumprindo seu papel de forma correta. A área de Compras contribui desde a escolha do fornecedor até a 

entrada dos produtos na organização para obtermos um portfólio atualizado. O setor de Estoque está atrelado ao que é 

mostrada ao consumidor no site da empresa, a má gestão deste pode ocasionar investimentos de capital desnecessários. Já 

a área de Transportes tem a importante missão de levar ao consumidor final o produto requisitado, garantindo de forma 

pontual a entrega dos bens; a escolha do transporte adequado está diretamente relacionada à qualidade dos serviços junto 

ao cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Este artigo teve o principal intuito de apresentar a importância das subáreas logísticas e o quanto é necessário que elas 

estejam simultaneamente ligadas, em relação a processo, sistema, pessoal e planejamento. Estrategicamente, a partir do 

envolvimento das áreas correlatas é possível ter uma base empresarial e consequentemente às tomadas de decisão ficam 

mais rápidas e certeiras. No comércio eletrônico, os prazos são cruciais e para isto é necessário que a logística seja cada 

vez mais dinâmica, com propósito central de atendimento ao cliente. 
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TITULO ESTRATÉGIAS LOGÍSTICAS EM EMPRESAS DE E-COMMERCE: CASO EMPRESA NETSHOES 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A dinâmica do comércio eletrônico necessita que a logística das empresas sejam mais ágeis e eficientes, com ciclos curtos 

de atendimento ao cliente. Nesta estratégia dentro do e-commerce é muito importante obter-se um processo logístico bem 

definido, planejamento alinhado entre as áreas, controle de fluxo eficiente e econômico. Todas as informações do ponto de 

origem até o ponto de consumo têm o propósito de atender todas as exigências dos clientes e a logística tem papel 

fundamental. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística dentro da empresa Netshoes e como cada uma delas 

contribui estrategicamente para torná-la mais eficiente, desde o processo de aquisição, estratégias de estoques, 

planejamento e entrega ao cliente. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método de pesquisa que procura da 

METODOLOGIA 
melhor forma a apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes a habituação dos fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Para elaboração, foram coletados dados secundários com a utilização de fontes já 

disponibilizadas na mídia eletrônica, revistas, entrevistas e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Após identificação das quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e transportes), é visível a sincronização de cada uma para 

contribuir positivamente no resultado final que é o atendimento ao cliente e não menos importante o bom andamento das 

operações/serviços da empresa. PPCP (planejamento, programação e controle de produção), onde se inicia e cria um certo 

foco com as outras áreas, deve-se elaborar um bom plano, analisar cada variável para assim contribuir de forma 

significativa, cumprindo seu papel de forma correta. A área de Compras contribui desde a escolha do fornecedor até a 

entrada dos produtos na organização para obtermos um portfólio atualizado. O setor de Estoque está atrelado ao que é 

mostrada ao consumidor no site da empresa, a má gestão deste pode ocasionar investimentos de capital desnecessários. Já 

a área de Transportes tem a importante missão de levar ao consumidor final o produto requisitado, garantindo de forma 

pontual a entrega dos bens; a escolha do transporte adequado está diretamente relacionada à qualidade dos serviços junto 

ao cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Este artigo teve o principal intuito de apresentar a importância das subáreas logísticas e o quanto é necessário que elas 

estejam simultaneamente ligadas, em relação a processo, sistema, pessoal e planejamento. Estrategicamente, a partir do 

envolvimento das áreas correlatas é possível ter uma base empresarial e consequentemente às tomadas de decisão ficam 

mais rápidas e certeiras. No comércio eletrônico, os prazos são cruciais e para isto é necessário que a logística seja cada 

vez mais dinâmica, com propósito central de atendimento ao cliente. 
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TITULO Implementação de um sistema de Gestão Escolar em uma escola particular de São Paulo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Nos dias atuais, a troca de informações entre as escolas e os responsáveis pelos docentes são fundamentais para o bom 

acompanhamento dos comunicados e do desempenho dos alunos. Diante disto, a utilização de agendas e boletins se tornou 

obsoletas em função das tecnologias digitais que vivenciamos. Portanto, a adoção de um software de gestão escolar como 

ferramenta, que contemple uma série de informações relativas aos docentes se torna mais que necessário. No entanto, a 

implantação de um software requer recursos e uma série de particularidades para que sua eficiência seja realmente 

alcançada, e como qualquer software que se implante em uma organização requer uma série de etapas para objetivo pleno 

em sua utilização. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é identificar as dificuldades encontradas pela instituição de ensino, quanto a implementação do 

software de gestão escolar. E também mostrar a importância da substituição da agenda escolar de papel pelo sistema 

tecnológico. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada no trabalho está baseada na revisão bibliográfica e na implantação do software ClassApp em 

uma escola particular, na qual a vivencia prática contribuiu para a obtenção de resultados práticos deste estudo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As dificuldades, vantagens e desvantagens da implementação do software foram estudadas e experimentadas, e com o uso 

do software a escola obteve ganhos como a retenção de alunos, na produtividade interna da entidade e na redução de 

custos gerados pela não impressão de materiais. Com esta flexibilidade, a escola melhorou sua comunicação externa 

tornando-a mais rápida e eficiente, proporcionando maior satisfação dos pais ou responsáveis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Depois de todos os estudos e pesquisas, é possível concluir que houve uma otimização dos recursos e uma melhora 

significativa com relação a eficacia e rapidez da comunicação depois da implementação do software. 
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TITULO Crimes de vadiagem: As práticas judiciais brasileiras do século XX a partir dos registros de repressão 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O estudo propõe uma análise interpretativa das práticas judiciais aplicadas no período conhecido como Governo 

Constitucionalista, no período varguista, para refletir a desqualificação dos indivíduos caso não possuíssem ocupação 

considerada “contínua e honesta”. Caso fossem pegos perambulando pela cidade de São Paulo, eram imediatamente 

encaminhados à delegacia de polícia, indiciados e julgados, vistos como indivíduos que representavam perigo à sociedade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Entender as etapas e critérios das práticas judiciais brasileiras relacionadas a especificidade de cada caso, quanto à 

representação do trabalho durante o governo constitucionalista, a partir de processos crime registrados em 1936 na cidade 

de São Paulo, caracterizados como crimes de vadiagem. 
 

 

 
Foram selecionados, dentre os 9 processos crime encontrados no Arquivo Judiciário de São Paulo, referentes ao ano de 

1936, que se enquadram nos artigos 399 e 400 da consolidação de leis penais de 1932, 2 processos. Um deles em que o 

METODOLOGIA indivíduo é acusado por estelionato (vulgarmente chamado de “conto do anel”) e o outro representado como vadio e 

desordeiro por ter sido preso em flagrante após uma briga, serão as duas principais fontes desta pesquisa que será feita a 

partir do estudo de caso. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os casos de Salomão Rachid e Benedicto Marcondes, - que serão analisados – ambos incursos nos artigos 399 e 400 da 

Consolidação de Leis Penais de 1932 e, julgados como vadios, possuem trajetória totalmente distintas, tanto pelo motivo de 

acusação, quanto pela sentença. Enquanto o primeiro, um homem branco, preso após acusação por estelionato, sendo 

detido pela terceira vez por aplicar constantemente (segundo sua ficha de antecedentes criminais) o “conto do anel”, foi 

liberado após pagamento de fiança, com detenção de apenas 4 horas. Já o segundo, tratando-se de um homem negro, preso 

pela primeira vez após envolvimento em uma briga, é considerado, em primeiro momento, segundo apontam os registros, 

“perigoso à sociedade”. Sua acusação foi julgada improcedente pelo juiz da 6ª vara criminal da capital após 28 dias de 

detenção. Mesmo assim, Benedicto Marcondes precisou arcar com as despesas do processo e dos 28 dias que permaneceu 

retido. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É perceptível que as etapas de julgamento e sentença foram marcadas por viés racial. Cada acusado foi julgado levando-se 

em conta o capital possuído e, mesmo entendido como perigoso à sociedade, quando branco, se via isento do cumprimento 

da pena após pagamento de fiança. 
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TITULO 
O NEGRO NA HISTÓRIA E NA LITERATURA: UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DA OBRA ‘O NEGRO NA FICÇÃO BRASILEIRA’ 

DE GREGORY RABASSA 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente projeto de pesquisa se caracteriza pelo estudo da representação da população negra na Literatura e na 

Historiografia brasileira pós-abolição. Parte de uma análise da obra O Negro na Ficção Brasileira em específico o primeiro 

capítulo, “O Negro na História e na Literatura”, do brasilianista Gregory Rabassa (1922-2016), publicada no Brasil em 1965. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar a representação da imagem dos negros na historiografia e na literatura brasileira no período da geração de 1930 e o 

impacto dessas representações no âmbito da identidade negra brasileira contrapondo a obra de Gregory Rabassa com a de 

Oliveira Vianna. 
 

 

 
O estudo selecionará representações na literatura e na historiografia que se refiram à presença negra. Dessa seleção, será 

realizada uma análise dos discursos através dos adjetivos, verificando a disposição no tempo e seus significados e 

METODOLOGIA expressões de qualidade que representem os personagens, buscando identificar o perfil atribuído a eles, junto com as 

dicotomias e as metáforas ou alegorias. Será utilizada da história comparada para contrapor a História e a Literatura 

analisada, com a intenção de observar as diferenças e semelhanças entre essas e assim revelar o panorama da época. 
 

 
 

RESULTADOS 

Durante o fim do século XIX e no decorrer do XX a historiografia e a literatura brasileira usaram de certa estereotipação para 

com os negros, esse panorama mudou somente posteriormente na década de 1930 e ganhou força a partir dos anos 1960 

com o engajamento de autores negros. O presente estudo verifica o uso de uma identidade distorcida utilizada pelos autores 

analisados, que possui relação com as teorias científicas que propunham a inferioridade do grupo negro na sociedade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os negros tiveram por muito tempo suas identidades desvalorizadas e foram tidos como subalternos aos brancos na 

sociedade brasileira, isso perpassa diversos âmbitos sociais e pode ser percebido com facilidade na literatura e na 

historiografia brasileira pós abolição. 
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TITULO O Crescimento da Indústria de Asset Management no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Casarotto (2010, p. 92) afirma que “investir é renunciar a um consumo no presente, em troca de uma promessa de um 

retorno satisfatório no futuro”. Quando analisamos o desempenho da indústria de fundos de investimentos no Brasil no 

período entre 2003 á 2017, compreendemos melhor essa afirmação. Ao longo desse período vários fatores contribuíram 

para o fortalecimento das empresas de gerenciamento de ativos. Entre eles podemos destacar a consolidação da 

estabilidade monetária e a retomada do crescimento iniciadas em 1994 com a introdução do Plano Real, a adoção de 

melhores práticas realizados por meio da regulação voluntária privada promovida pelos próprios agentes de mercado, a 

experiência e profissionalismo dos gestores brasileiros, reconhecidos internacionalmente e, claro, o crescente interesse dos 

investidores por novas alternativas de investimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivamos evidenciar o processo e as condições que deram para a expansão do mercado de fundos de investimentos no 

Brasil entre 2003 á 2017. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada na consulta de bibliografias e análise qualitativa sobre informações publicada pela 

ANBIMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Conforme dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA, 

2018), as empresas de Asset Management que atuam no mercado financeiro brasileiro administram o patrimônio líquido de 

R$ 4,2 trilhões em fundos de investimentos distribuídos em mais de 16 mil tipos fundos, com 11,5 milhões de cotistas, 

tornando o país a 8ª maior indústria de fundos de investimento do mundo, em patrimônio líquido administrado. Para se ter 

um parâmetro de comparação, o PIB nacional em valores correntes em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, ou seja, a indústria de 

fundos de investimentos administra recursos que equivalem a 64% da soma de todos os produtos e serviços produzidos no 

país no mesmo ano. Em decorrência desse crescimento, vieram os desafios em criar confiança e credibilidade para o setor. 

Para isso foram aperfeiçoados os aspectos regulatórios e iniciativas da própria indústria, aumentando a segurança jurídica e 

institucional, aprimorando o relacionamento com os investidores e os padrões éticos e operacionais da indústria. As normas 

hoje são claras quanto à definição do produto, responsabilidades e obrigações dos participantes, dos tipos de fundos, das 

políticas de investimento e das informações a serem prestadas aos reguladores e público em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Apesar do crescimento vertiginoso da indústria de fundos de investimento no Brasil entre 2003 e 2017, observa-se um 

movimento no sentido contrário mediante ao atual contexto econômico do país, justificado pela crise econômica, e redução 

gradual da taxa básica de juros que já demonstra influência tanto nas preferências dos investidores levando a análise de 

outras alternativas de investimentos disponíveis no mercado financeiro nacional tais como títulos de renda fixa privados e 

das ações nas carteiras dos fundos. 
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TITULO O Crescimento da Indústria de Asset Management no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Casarotto (2010, p. 92) afirma que “investir é renunciar a um consumo no presente, em troca de uma promessa de um 

retorno satisfatório no futuro”. Quando analisamos o desempenho da indústria de fundos de investimentos no Brasil no 

período entre 2003 á 2017, compreendemos melhor essa afirmação. Ao longo desse período vários fatores contribuíram 

para o fortalecimento das empresas de gerenciamento de ativos. Entre eles podemos destacar a consolidação da 

estabilidade monetária e a retomada do crescimento iniciadas em 1994 com a introdução do Plano Real, a adoção de 

melhores práticas realizados por meio da regulação voluntária privada promovida pelos próprios agentes de mercado, a 

experiência e profissionalismo dos gestores brasileiros, reconhecidos internacionalmente e, claro, o crescente interesse dos 

investidores por novas alternativas de investimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivamos evidenciar o processo e as condições que deram para a expansão do mercado de fundos de investimentos no 

Brasil entre 2003 á 2017. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada na consulta de bibliografias e análise qualitativa sobre informações publicada pela 

ANBIMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Conforme dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA, 

2018), as empresas de Asset Management que atuam no mercado financeiro brasileiro administram o patrimônio líquido de 

R$ 4,2 trilhões em fundos de investimentos distribuídos em mais de 16 mil tipos fundos, com 11,5 milhões de cotistas, 

tornando o país a 8ª maior indústria de fundos de investimento do mundo, em patrimônio líquido administrado. Para se ter 

um parâmetro de comparação, o PIB nacional em valores correntes em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, ou seja, a indústria de 

fundos de investimentos administra recursos que equivalem a 64% da soma de todos os produtos e serviços produzidos no 

país no mesmo ano. Em decorrência desse crescimento, vieram os desafios em criar confiança e credibilidade para o setor. 

Para isso foram aperfeiçoados os aspectos regulatórios e iniciativas da própria indústria, aumentando a segurança jurídica e 

institucional, aprimorando o relacionamento com os investidores e os padrões éticos e operacionais da indústria. As normas 

hoje são claras quanto à definição do produto, responsabilidades e obrigações dos participantes, dos tipos de fundos, das 

políticas de investimento e das informações a serem prestadas aos reguladores e público em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Apesar do crescimento vertiginoso da indústria de fundos de investimento no Brasil entre 2003 e 2017, observa-se um 

movimento no sentido contrário mediante ao atual contexto econômico do país, justificado pela crise econômica, e redução 

gradual da taxa básica de juros que já demonstra influência tanto nas preferências dos investidores levando a análise de 

outras alternativas de investimentos disponíveis no mercado financeiro nacional tais como títulos de renda fixa privados e 

das ações nas carteiras dos fundos. 
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(#60)http://www.anbima.com.br/pt_br/especial/raio-x-do-investidor-2018.htm(#62) Acessado em 28 de ago de 2018. 
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TITULO O Crescimento da Indústria de Asset Management no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Casarotto (2010, p. 92) afirma que “investir é renunciar a um consumo no presente, em troca de uma promessa de um 

retorno satisfatório no futuro”. Quando analisamos o desempenho da indústria de fundos de investimentos no Brasil no 

período entre 2003 á 2017, compreendemos melhor essa afirmação. Ao longo desse período vários fatores contribuíram 

para o fortalecimento das empresas de gerenciamento de ativos. Entre eles podemos destacar a consolidação da 

estabilidade monetária e a retomada do crescimento iniciadas em 1994 com a introdução do Plano Real, a adoção de 

melhores práticas realizados por meio da regulação voluntária privada promovida pelos próprios agentes de mercado, a 

experiência e profissionalismo dos gestores brasileiros, reconhecidos internacionalmente e, claro, o crescente interesse dos 

investidores por novas alternativas de investimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivamos evidenciar o processo e as condições que deram para a expansão do mercado de fundos de investimentos no 

Brasil entre 2003 á 2017. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada na consulta de bibliografias e análise qualitativa sobre informações publicada pela 

ANBIMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Conforme dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA, 

2018), as empresas de Asset Management que atuam no mercado financeiro brasileiro administram o patrimônio líquido de 

R$ 4,2 trilhões em fundos de investimentos distribuídos em mais de 16 mil tipos fundos, com 11,5 milhões de cotistas, 

tornando o país a 8ª maior indústria de fundos de investimento do mundo, em patrimônio líquido administrado. Para se ter 

um parâmetro de comparação, o PIB nacional em valores correntes em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, ou seja, a indústria de 

fundos de investimentos administra recursos que equivalem a 64% da soma de todos os produtos e serviços produzidos no 

país no mesmo ano. Em decorrência desse crescimento, vieram os desafios em criar confiança e credibilidade para o setor. 

Para isso foram aperfeiçoados os aspectos regulatórios e iniciativas da própria indústria, aumentando a segurança jurídica e 

institucional, aprimorando o relacionamento com os investidores e os padrões éticos e operacionais da indústria. As normas 

hoje são claras quanto à definição do produto, responsabilidades e obrigações dos participantes, dos tipos de fundos, das 

políticas de investimento e das informações a serem prestadas aos reguladores e público em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Apesar do crescimento vertiginoso da indústria de fundos de investimento no Brasil entre 2003 e 2017, observa-se um 

movimento no sentido contrário mediante ao atual contexto econômico do país, justificado pela crise econômica, e redução 

gradual da taxa básica de juros que já demonstra influência tanto nas preferências dos investidores levando a análise de 

outras alternativas de investimentos disponíveis no mercado financeiro nacional tais como títulos de renda fixa privados e 

das ações nas carteiras dos fundos. 
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TITULO O Crescimento da Indústria de Asset Management no Brasil 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Casarotto (2010, p. 92) afirma que “investir é renunciar a um consumo no presente, em troca de uma promessa de um 

retorno satisfatório no futuro”. Quando analisamos o desempenho da indústria de fundos de investimentos no Brasil no 

período entre 2003 á 2017, compreendemos melhor essa afirmação. Ao longo desse período vários fatores contribuíram 

para o fortalecimento das empresas de gerenciamento de ativos. Entre eles podemos destacar a consolidação da 

estabilidade monetária e a retomada do crescimento iniciadas em 1994 com a introdução do Plano Real, a adoção de 

melhores práticas realizados por meio da regulação voluntária privada promovida pelos próprios agentes de mercado, a 

experiência e profissionalismo dos gestores brasileiros, reconhecidos internacionalmente e, claro, o crescente interesse dos 

investidores por novas alternativas de investimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivamos evidenciar o processo e as condições que deram para a expansão do mercado de fundos de investimentos no 

Brasil entre 2003 á 2017. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada na consulta de bibliografias e análise qualitativa sobre informações publicada pela 

ANBIMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Conforme dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA, 

2018), as empresas de Asset Management que atuam no mercado financeiro brasileiro administram o patrimônio líquido de 

R$ 4,2 trilhões em fundos de investimentos distribuídos em mais de 16 mil tipos fundos, com 11,5 milhões de cotistas, 

tornando o país a 8ª maior indústria de fundos de investimento do mundo, em patrimônio líquido administrado. Para se ter 

um parâmetro de comparação, o PIB nacional em valores correntes em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, ou seja, a indústria de 

fundos de investimentos administra recursos que equivalem a 64% da soma de todos os produtos e serviços produzidos no 

país no mesmo ano. Em decorrência desse crescimento, vieram os desafios em criar confiança e credibilidade para o setor. 

Para isso foram aperfeiçoados os aspectos regulatórios e iniciativas da própria indústria, aumentando a segurança jurídica e 

institucional, aprimorando o relacionamento com os investidores e os padrões éticos e operacionais da indústria. As normas 

hoje são claras quanto à definição do produto, responsabilidades e obrigações dos participantes, dos tipos de fundos, das 

políticas de investimento e das informações a serem prestadas aos reguladores e público em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Apesar do crescimento vertiginoso da indústria de fundos de investimento no Brasil entre 2003 e 2017, observa-se um 

movimento no sentido contrário mediante ao atual contexto econômico do país, justificado pela crise econômica, e redução 

gradual da taxa básica de juros que já demonstra influência tanto nas preferências dos investidores levando a análise de 

outras alternativas de investimentos disponíveis no mercado financeiro nacional tais como títulos de renda fixa privados e 

das ações nas carteiras dos fundos. 
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TITULO O Crescimento da Indústria de Asset Management no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Casarotto (2010, p. 92) afirma que “investir é renunciar a um consumo no presente, em troca de uma promessa de um 

retorno satisfatório no futuro”. Quando analisamos o desempenho da indústria de fundos de investimentos no Brasil no 

período entre 2003 á 2017, compreendemos melhor essa afirmação. Ao longo desse período vários fatores contribuíram 

para o fortalecimento das empresas de gerenciamento de ativos. Entre eles podemos destacar a consolidação da 

estabilidade monetária e a retomada do crescimento iniciadas em 1994 com a introdução do Plano Real, a adoção de 

melhores práticas realizados por meio da regulação voluntária privada promovida pelos próprios agentes de mercado, a 

experiência e profissionalismo dos gestores brasileiros, reconhecidos internacionalmente e, claro, o crescente interesse dos 

investidores por novas alternativas de investimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivamos evidenciar o processo e as condições que deram para a expansão do mercado de fundos de investimentos no 

Brasil entre 2003 á 2017. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada na consulta de bibliografias e análise qualitativa sobre informações publicada pela 

ANBIMA. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Conforme dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA, 

2018), as empresas de Asset Management que atuam no mercado financeiro brasileiro administram o patrimônio líquido de 

R$ 4,2 trilhões em fundos de investimentos distribuídos em mais de 16 mil tipos fundos, com 11,5 milhões de cotistas, 

tornando o país a 8ª maior indústria de fundos de investimento do mundo, em patrimônio líquido administrado. Para se ter 

um parâmetro de comparação, o PIB nacional em valores correntes em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões, ou seja, a indústria de 

fundos de investimentos administra recursos que equivalem a 64% da soma de todos os produtos e serviços produzidos no 

país no mesmo ano. Em decorrência desse crescimento, vieram os desafios em criar confiança e credibilidade para o setor. 

Para isso foram aperfeiçoados os aspectos regulatórios e iniciativas da própria indústria, aumentando a segurança jurídica e 

institucional, aprimorando o relacionamento com os investidores e os padrões éticos e operacionais da indústria. As normas 

hoje são claras quanto à definição do produto, responsabilidades e obrigações dos participantes, dos tipos de fundos, das 

políticas de investimento e das informações a serem prestadas aos reguladores e público em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Apesar do crescimento vertiginoso da indústria de fundos de investimento no Brasil entre 2003 e 2017, observa-se um 

movimento no sentido contrário mediante ao atual contexto econômico do país, justificado pela crise econômica, e redução 

gradual da taxa básica de juros que já demonstra influência tanto nas preferências dos investidores levando a análise de 

outras alternativas de investimentos disponíveis no mercado financeiro nacional tais como títulos de renda fixa privados e 

das ações nas carteiras dos fundos. 
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INTRODUCAO 

As doenças crônicas não-transmissíveis são atualmente as principais causas de mortalidade e morbidade na população 

brasileira. Além disso, o tratamento destas doenças consome vultosa quantia de recursos do Ministério da Saúde. Alguns 

fatores de risco são responsáveis por uma série destas doenças. Entre eles estão o tabagismo e o sedentarismo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a frequencia e intensidade de tabagismo e sedentarismo em estudantes universitários ingressantes e concluintes da 

área da saúde e das áreas de humanas e exatas comparando os resultados entre as áreas, entre ingressantes e concluintes e 

com os dados da população em geral. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Foi respondido um questionário sobre hábitos de tabagismo e sedentarismo. Os resultados foram tabulados e comparados 

pelo teste estatístico do chi-quadrado. O nível de significância foi de 0,05. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram respondidos 320 questionários, sendo 223 da área da saúde e 97 de outras áreas de diversas instituições de ensino 

superior, com predominância da cidade de São Paulo. Foi verificado que a frequência de tabagismo em estudantes da saúde 

18,8% (42/223) não é diferente quando comparada a estudantes de outras áreas 20,6% (20/97) p=0,71 e que ambos tem 

maior frequência de tabagismo do que a população da cidade de São Paulo (14,2%). Também foi verificado que a frequência 

de tabagismo não é diferente entre estudantes ingressantes 20,2% (21/104) e concluintes da área da saúde 18,5% (5/27) 

p=0,84. Com relação ao sedentarismo, estudantes da área da saúde são menos sedentários 31% (68/219) do que outros 

estudantes 63% (60/95) p(#60)0,05, todavia ambos são mais muito mais sedentários do que a população da cidade de São 

Paulo (12,4%). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que o tabagismo é um fator de risco importante para todos os grupos de estudantes universitários, 

apesar da grande quantidade de informação que estudantes da saúde recebem ao longo da formação. Quanto ao 

sedentarismo, estudantes da área de humanas e exatas apresentam maior frequência deste fator de risco, embora as duas 

populações tenham índices de inatividade física 2,5 e 5,1 vezes maior do que a população da cidade de São Paulo, 

respectivamente. 
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TITULO 
Diário de bordo das ações de enfermagem na capacitação de funcionários da atenção básica: Projeto Rondon® SP, na 

cidade de Itapeva- SP. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As ações de extensão universitária realizadas pelos estudantes no decorrer do Projeto Rondon® SP, vão ao encontro do 

proposto pela Política Nacional de Extensão Universitária, a qual conceitua como “um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”, 

suscitando o desenvolvimento das dimensões humana, ética, econômica, cultural e social.1 As operações se caracterizam 

por ser um trabalho voluntário, as equipes têm como foco o trabalho educacional, voltado para a saúde e meio ambiente, 

desenvolvendo um conjunto de ações de modo a atender as reais necessidades levantadas pelo município.1 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar as experiências das ações e orientações desenvolvidas pelas alunas e enfatizar a importância do Projeto Rondon® 

para a vivência acadêmica. 
 

Ofertamos atualizações de protocolos sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), chamados 

Grupos de Hiperdia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e treinamento sobre liderança aos profissionais de enfermagem. 

A HAS se caracteriza por elevados níveis pressóricos na circulação sanguínea, quando o sangue passa por um vaso que 

esteja contraído, faz com que esse fluxo aumente a altere a pressão arterial (PA). Essas alterações estão frequentemente 

METODOLOGIA ligadas com alterações fisiológicas como, coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, que chamamos de órgãos-alvo2. A 

HAS é um problema gravíssimo de saúde pública brasileira. Entre outras doenças ela é responsável por cerca de 40% das 

mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC)2. Como complemento das atualizações, tivemos a extraordinária participação 

da fisioterapia, promovendo orientações e exercícios para grupos de Hiperdia, que podem ser realizados dentro da UBS, para 

atrair a população até a unidade e facilitar a abordagem e controle por parte da equipe de saúde. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao longo das apresentações surgiram discussões sobre a utilização dos materiais nas UBSs. Nenhuma delas possui 

inventário dos materiais utilizados e/ou lista de consumo médio mensal (CMM), não existe devolução dos materiais 

excedentes para o almoxarifado. Como resultado, foi proposto um gestor interno, para o controle de insumos e materiais e 

definição dos prazos para solicitação desses insumos. Sobre os relatos de ofícios expedidos pela Secretaria de Saúde, 

observamos dificuldade na compreensão dos mesmos, e sem a devida explicação acarretava em diferentes interpretações e 

ações pelos funcionários. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O Projeto Rondon® nos propiciou uma nova visão de como conduzir as demandas citadas pelo município, visto que, cada 

grupo relatou problemas diferentes. Saímos do ambiente teórico e fomos agraciadas com a oportunidade de vivenciar, 

frente a frente, as realidades nas quais não haveria tempo hábil para tal, dentro de um ambiente teórico de formação. 
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TITULO 
Diário de bordo das ações de enfermagem na capacitação de funcionários da atenção básica: Projeto Rondon® SP, na 

cidade de Itapeva- SP. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As ações de extensão universitária realizadas pelos estudantes no decorrer do Projeto Rondon® SP, vão ao encontro do 

proposto pela Política Nacional de Extensão Universitária, a qual conceitua como “um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”, 

suscitando o desenvolvimento das dimensões humana, ética, econômica, cultural e social.1 As operações se caracterizam 

por ser um trabalho voluntário, as equipes têm como foco o trabalho educacional, voltado para a saúde e meio ambiente, 

desenvolvendo um conjunto de ações de modo a atender as reais necessidades levantadas pelo município.1 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar as experiências das ações e orientações desenvolvidas pelas alunas e enfatizar a importância do Projeto Rondon® 

para a vivência acadêmica. 
 

Ofertamos atualizações de protocolos sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), chamados 

Grupos de Hiperdia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e treinamento sobre liderança aos profissionais de enfermagem. 

A HAS se caracteriza por elevados níveis pressóricos na circulação sanguínea, quando o sangue passa por um vaso que 

esteja contraído, faz com que esse fluxo aumente a altere a pressão arterial (PA). Essas alterações estão frequentemente 

METODOLOGIA ligadas com alterações fisiológicas como, coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, que chamamos de órgãos-alvo2. A 

HAS é um problema gravíssimo de saúde pública brasileira. Entre outras doenças ela é responsável por cerca de 40% das 

mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC)2. Como complemento das atualizações, tivemos a extraordinária participação 

da fisioterapia, promovendo orientações e exercícios para grupos de Hiperdia, que podem ser realizados dentro da UBS, para 

atrair a população até a unidade e facilitar a abordagem e controle por parte da equipe de saúde. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao longo das apresentações surgiram discussões sobre a utilização dos materiais nas UBSs. Nenhuma delas possui 

inventário dos materiais utilizados e/ou lista de consumo médio mensal (CMM), não existe devolução dos materiais 

excedentes para o almoxarifado. Como resultado, foi proposto um gestor interno, para o controle de insumos e materiais e 

definição dos prazos para solicitação desses insumos. Sobre os relatos de ofícios expedidos pela Secretaria de Saúde, 

observamos dificuldade na compreensão dos mesmos, e sem a devida explicação acarretava em diferentes interpretações e 

ações pelos funcionários. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O Projeto Rondon® nos propiciou uma nova visão de como conduzir as demandas citadas pelo município, visto que, cada 

grupo relatou problemas diferentes. Saímos do ambiente teórico e fomos agraciadas com a oportunidade de vivenciar, 

frente a frente, as realidades nas quais não haveria tempo hábil para tal, dentro de um ambiente teórico de formação. 
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TITULO 
Diário de bordo das ações de enfermagem na capacitação de funcionários da atenção básica: Projeto Rondon® SP, na 

cidade de Itapeva- SP. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As ações de extensão universitária realizadas pelos estudantes no decorrer do Projeto Rondon® SP, vão ao encontro do 

proposto pela Política Nacional de Extensão Universitária, a qual conceitua como “um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”, 

suscitando o desenvolvimento das dimensões humana, ética, econômica, cultural e social.1 As operações se caracterizam 

por ser um trabalho voluntário, as equipes têm como foco o trabalho educacional, voltado para a saúde e meio ambiente, 

desenvolvendo um conjunto de ações de modo a atender as reais necessidades levantadas pelo município.1 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar as experiências das ações e orientações desenvolvidas pelas alunas e enfatizar a importância do Projeto Rondon® 

para a vivência acadêmica. 
 

Ofertamos atualizações de protocolos sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), chamados 

Grupos de Hiperdia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e treinamento sobre liderança aos profissionais de enfermagem. 

A HAS se caracteriza por elevados níveis pressóricos na circulação sanguínea, quando o sangue passa por um vaso que 

esteja contraído, faz com que esse fluxo aumente a altere a pressão arterial (PA). Essas alterações estão frequentemente 

METODOLOGIA ligadas com alterações fisiológicas como, coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, que chamamos de órgãos-alvo2. A 

HAS é um problema gravíssimo de saúde pública brasileira. Entre outras doenças ela é responsável por cerca de 40% das 

mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC)2. Como complemento das atualizações, tivemos a extraordinária participação 

da fisioterapia, promovendo orientações e exercícios para grupos de Hiperdia, que podem ser realizados dentro da UBS, para 

atrair a população até a unidade e facilitar a abordagem e controle por parte da equipe de saúde. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao longo das apresentações surgiram discussões sobre a utilização dos materiais nas UBSs. Nenhuma delas possui 

inventário dos materiais utilizados e/ou lista de consumo médio mensal (CMM), não existe devolução dos materiais 

excedentes para o almoxarifado. Como resultado, foi proposto um gestor interno, para o controle de insumos e materiais e 

definição dos prazos para solicitação desses insumos. Sobre os relatos de ofícios expedidos pela Secretaria de Saúde, 

observamos dificuldade na compreensão dos mesmos, e sem a devida explicação acarretava em diferentes interpretações e 

ações pelos funcionários. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O Projeto Rondon® nos propiciou uma nova visão de como conduzir as demandas citadas pelo município, visto que, cada 

grupo relatou problemas diferentes. Saímos do ambiente teórico e fomos agraciadas com a oportunidade de vivenciar, 

frente a frente, as realidades nas quais não haveria tempo hábil para tal, dentro de um ambiente teórico de formação. 
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TITULO 
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ESCRITA DE CASOS DE TESTE NUMA FÁBRICA 

DE SOFTWARE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Desde a globalização, a área de tecnologia da informação vem crescendo e com ela a necessidade do gerenciamento dos 

serviços prestados para alavancar a competitividade das organizações. Uma das maneiras mais eficazes de fazer esse 

gerenciamento é através da implementação do conceito de “eficiência operacional” e otimização de seus processos 

internos. Este trabalho foi realizado com a expectativa de garantir a padronização e controle do processo de escrita de casos 

de teste numa fábrica de software através da implementação da metodologia DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e 

controlar). Ao final do trabalho e apresentação das ações, foi possível mensurar os resultados e verificar a aderência do 

método proposto. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL O objetivo geral deste trabalho é a aplicação da metodologia DMAIC para medição, análise e melhoria 

do processo de escrita de casos de teste na fábrica de software, além da explanação sobre o tema na referência 

bibliográfica. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Selecionar a literatura que irá auxiliar no desenvolvimento do trabalho que será 

realizado dentro da organização; • Abordar brevemente as ferramentas escolhidas para implementação; • Analisar o cenário 

atual; • Identificar os desvios que ocorrem com maior frequência e não agregam valor ao processo escolhido para melhoria; • 

Definir as ações que serão tomadas; • Implementar as ações escolhidas; • Realizar a medição dos resultados obtidos ao final 

do projeto. 
 

 

 
O presente trabalho se baseia em pesquisa bibliográfica e aplicação de soluções de ineficiência de produtividade em um 

METODOLOGIA 
caso real. Este estudo consiste na aplicação do Seis Sigma, além da explanação sobre o funcionamento da metodologia 

DMAIC, com a abordagem das ferramentas da qualidade utilizadas pela autora em conjunto com as análises efetuadas em 

cada fase da implementação do projeto de melhoria. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para mensurar diariamente os resultados do processo, foi criado um indicador de produtividade que relaciona a quantidade 

de casos de teste produzidos por dia com a capacidade calculada para o processo. Após analisar a aplicação do método 

DMAIC verificou-se aumento de 43,02% na produtividade do processo de escrita de casos de teste ao considerar a medição 

inicial, onde o processo entregava aproximadamente 600 casos de teste/dia, e passou a produzir em média 800 casos de 

teste/dia. Através da criação de uma base de conhecimento, os operadores ganharam agilidade no processo de escrita de 

casos de teste, o que impactou diretamente no aumento da qualidade de 75% para 98%, além de garantir a confiabilidade nas 

entregas do processo final. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Foi possível constatar que a aplicação do método DMAIC foi eficaz para o objetivo proposto e trouxe ganhos significativos 

relacionados não só a produtividade, qualidade e satisfação do cliente como para as pessoas e o ambiente corporativo da 

empresa. 
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INTRODUCAO 

A obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e pode determinar várias complicações na infância e na idade 

adulta, sendo a inatividade física umas das causas. Sua etiologia tem por base fatores nutricionais inadequados, 

consequentes de um aumento exagerado no consumo de alimentos ricos em gordura e com elevado valor calórico, redução 

no consumo de proteínas de origem vegetal, de alimentos ricos em fibras e em vitaminas, associados a um excessivo 

sedentarismo. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a associação entre variáveis relacionadas à atividade física e o estado nutricional entre os escolares. 

 

Estudo prospectivo, transversal, desenvolvido com escolares de uma escola pública e uma particular, com idade entre sete e 

10 anos, do município de São Paulo. O peso corporal foi aferido em balança digital e a estatura mensurada com um 

METODOLOGIA 
estadiômetro portátil. A Circunferência de cintura foi mensurada utilizando-se fita métrica, partindo-se como ponto de 

medida a parte mais estreita do tronco entre o rebordo costal e a crista ilíaca. Com a circunferência da cintura foi calculada 

da razão cintura/estatura (RCE), sendo classificada como alterada quando a relação RCE (#38)#8805; 0,5, excesso de 

adiposidade. Os dados foram processados no software Stata 13.0. Foi considerado nível de significância p (#60) 0,05. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Entre as 77 crianças avaliadas mais da metade eram do gênero feminino, estudavam em escola pública e a mediana  

(intervalo interquartis) da idade foi de 8,68 anos (6,94 – 9,9); 45,45% tinham sobrepeso e obesidade, maior naquelas que 

estudavam em escola privada, e 26,0% tinham excesso de adiposidade pelo indicador razão cintura-estatura. Além disso, 

44% das crianças relataram praticar alguma atividade física fora da escola, mais da metade caminha a pé até a escola e a 

média de tempo gasto com TV, celular, jogos foi de três horas por dia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o 

nível socioeconômico mais baixo e menor escolaridade da mãe são fatores determinantes da inatividade física na infância e 

que esse fato favorece a ocorrência de obesidade nessa fase. Além disso, os estudos têm associado positivamente o hábito 

de assistir televisão com a inatividade física e com o excesso de peso na infância. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os escolares apresentaram elevado percentual de excesso de peso, sendo mais prevalente na escola particular, porém sem 

associação entre o estado nutricional e as variáveis relacionadas à atividade física. 
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS 

CRÔNICAS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas são as maiores causas de mortes e 

incapacidades no mundo, geram limitações funcionais como distúrbios de movimentos, linguagem, cognição, etc. As 

pessoas com comprometimento neurológico deficientes físicas crônicas e totalmente dependentes, necessitam de cuidados 

constantes, para realização de atividades básicas diárias como se locomover. Os familiares que geralmente assumem o 

papel de cuidar, de forma voluntaria se dedicando totalmente a outra pessoa, modificando seu estilo de vida, relações 

sociais e deixando seus empregos. Essas mudanças ou ainda o despreparo pode conduzir o cuidador ao isolamento, 

depressão, estresse, cansaço, sintomas osteomusculares, sobrecarga além de impacto negativo na qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar a percepção da qualidade de vida e sintomas osteomusculares em cuidadores informais e elaborar um folder com 

orientações especificas. 
 

Foi realizada uma pesquisa clínica, qualitativa e quantitativa, através de questionário sociodemográfico, percepção da 

qualidade de vida (Whoqol-Bref) e sintomas osteomusculares (Questionário Nórdico) em 15 cuidadores informais de 

METODOLOGIA pacientes com doença crônica dependentes, da clínica de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro, antes e depois de 

realizarem um protocolo de exercícios terapêuticos, durante 3 meses, 1vez por semana. A partir dos resultados, foi 

elaborado um folder com orientações específicas para essa população. 
 

 
 

RESULTADOS 

Dentre os 15 cuidadores, 80% é do sexo feminino, 93% se dedica 24h a cuidar do paciente, dados que coincidem com a 

literatura e 80% não realiza nenhuma atividade física. A percepção da qualidade de vida foi satisfatória e o domínio 

psicológico apresentou a maior diferença entre antes e depois. Em relação aos sintomas osteomusculares 100% apresentou 

queixas na região lombar e membros inferiores, isso se deve ao excesso de peso ao transportar e higienizar o paciente, pois 

há sobrecarga nessas regiões e estes sintomas melhoraram após a intervenção. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que apesar da sobrecarga física e emocional dos cuidadores, houve percepção boa sobre a qualidade de vida e 

os sintomas osteomusculares mais evidentes foram na região lombar e membros inferiores, o que direcionou a elaboração 

do folder de orientações para essa população. 
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TITULO 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS 

CRÔNICAS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas são as maiores causas de mortes e 

incapacidades no mundo, geram limitações funcionais como distúrbios de movimentos, linguagem, cognição, etc. As 

pessoas com comprometimento neurológico deficientes físicas crônicas e totalmente dependentes, necessitam de cuidados 

constantes, para realização de atividades básicas diárias como se locomover. Os familiares que geralmente assumem o 

papel de cuidar, de forma voluntaria se dedicando totalmente a outra pessoa, modificando seu estilo de vida, relações 

sociais e deixando seus empregos. Essas mudanças ou ainda o despreparo pode conduzir o cuidador ao isolamento, 

depressão, estresse, cansaço, sintomas osteomusculares, sobrecarga além de impacto negativo na qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar a percepção da qualidade de vida e sintomas osteomusculares em cuidadores informais e elaborar um folder com 

orientações especificas. 
 

Foi realizada uma pesquisa clínica, qualitativa e quantitativa, através de questionário sociodemográfico, percepção da 

qualidade de vida (Whoqol-Bref) e sintomas osteomusculares (Questionário Nórdico) em 15 cuidadores informais de 

METODOLOGIA pacientes com doença crônica dependentes, da clínica de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro, antes e depois de 

realizarem um protocolo de exercícios terapêuticos, durante 3 meses, 1vez por semana. A partir dos resultados, foi 

elaborado um folder com orientações específicas para essa população. 
 

 
 

RESULTADOS 

Dentre os 15 cuidadores, 80% é do sexo feminino, 93% se dedica 24h a cuidar do paciente, dados que coincidem com a 

literatura e 80% não realiza nenhuma atividade física. A percepção da qualidade de vida foi satisfatória e o domínio 

psicológico apresentou a maior diferença entre antes e depois. Em relação aos sintomas osteomusculares 100% apresentou 

queixas na região lombar e membros inferiores, isso se deve ao excesso de peso ao transportar e higienizar o paciente, pois 

há sobrecarga nessas regiões e estes sintomas melhoraram após a intervenção. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que apesar da sobrecarga física e emocional dos cuidadores, houve percepção boa sobre a qualidade de vida e 

os sintomas osteomusculares mais evidentes foram na região lombar e membros inferiores, o que direcionou a elaboração 

do folder de orientações para essa população. 
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http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v19n6/pt_1982-0216-rcefac-19-06-00821.pdf 3.Batista MR; Batista JP; Furtado JC; Junior 

LDUR; Tavares EH, Araújo YN; Pinto RMC; Morales NMO: Efeito do exercício físico sobre a saúde e sobrecarga de mães de 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral. REV. Bras. Med. Esporte 2016 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbme/v22n3/1517-8692-rbme-22-03-00222 
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TITULO 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS 

CRÔNICAS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas são as maiores causas de mortes e 

incapacidades no mundo, geram limitações funcionais como distúrbios de movimentos, linguagem, cognição, etc. As 

pessoas com comprometimento neurológico deficientes físicas crônicas e totalmente dependentes, necessitam de cuidados 

constantes, para realização de atividades básicas diárias como se locomover. Os familiares que geralmente assumem o 

papel de cuidar, de forma voluntaria se dedicando totalmente a outra pessoa, modificando seu estilo de vida, relações 

sociais e deixando seus empregos. Essas mudanças ou ainda o despreparo pode conduzir o cuidador ao isolamento, 

depressão, estresse, cansaço, sintomas osteomusculares, sobrecarga além de impacto negativo na qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar a percepção da qualidade de vida e sintomas osteomusculares em cuidadores informais e elaborar um folder com 

orientações especificas. 
 

Foi realizada uma pesquisa clínica, qualitativa e quantitativa, através de questionário sociodemográfico, percepção da 

qualidade de vida (Whoqol-Bref) e sintomas osteomusculares (Questionário Nórdico) em 15 cuidadores informais de 

METODOLOGIA pacientes com doença crônica dependentes, da clínica de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro, antes e depois de 

realizarem um protocolo de exercícios terapêuticos, durante 3 meses, 1vez por semana. A partir dos resultados, foi 

elaborado um folder com orientações específicas para essa população. 
 

 
 

RESULTADOS 

Dentre os 15 cuidadores, 80% é do sexo feminino, 93% se dedica 24h a cuidar do paciente, dados que coincidem com a 

literatura e 80% não realiza nenhuma atividade física. A percepção da qualidade de vida foi satisfatória e o domínio 

psicológico apresentou a maior diferença entre antes e depois. Em relação aos sintomas osteomusculares 100% apresentou 

queixas na região lombar e membros inferiores, isso se deve ao excesso de peso ao transportar e higienizar o paciente, pois 

há sobrecarga nessas regiões e estes sintomas melhoraram após a intervenção. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que apesar da sobrecarga física e emocional dos cuidadores, houve percepção boa sobre a qualidade de vida e 

os sintomas osteomusculares mais evidentes foram na região lombar e membros inferiores, o que direcionou a elaboração 

do folder de orientações para essa população. 
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TITULO 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS 

CRÔNICAS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas são as maiores causas de mortes e 

incapacidades no mundo, geram limitações funcionais como distúrbios de movimentos, linguagem, cognição, etc. As 

pessoas com comprometimento neurológico deficientes físicas crônicas e totalmente dependentes, necessitam de cuidados 

constantes, para realização de atividades básicas diárias como se locomover. Os familiares que geralmente assumem o 

papel de cuidar, de forma voluntaria se dedicando totalmente a outra pessoa, modificando seu estilo de vida, relações 

sociais e deixando seus empregos. Essas mudanças ou ainda o despreparo pode conduzir o cuidador ao isolamento, 

depressão, estresse, cansaço, sintomas osteomusculares, sobrecarga além de impacto negativo na qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar a percepção da qualidade de vida e sintomas osteomusculares em cuidadores informais e elaborar um folder com 

orientações especificas. 
 

Foi realizada uma pesquisa clínica, qualitativa e quantitativa, através de questionário sociodemográfico, percepção da 

qualidade de vida (Whoqol-Bref) e sintomas osteomusculares (Questionário Nórdico) em 15 cuidadores informais de 

METODOLOGIA pacientes com doença crônica dependentes, da clínica de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro, antes e depois de 

realizarem um protocolo de exercícios terapêuticos, durante 3 meses, 1vez por semana. A partir dos resultados, foi 

elaborado um folder com orientações específicas para essa população. 
 

 
 

RESULTADOS 

Dentre os 15 cuidadores, 80% é do sexo feminino, 93% se dedica 24h a cuidar do paciente, dados que coincidem com a 

literatura e 80% não realiza nenhuma atividade física. A percepção da qualidade de vida foi satisfatória e o domínio 

psicológico apresentou a maior diferença entre antes e depois. Em relação aos sintomas osteomusculares 100% apresentou 

queixas na região lombar e membros inferiores, isso se deve ao excesso de peso ao transportar e higienizar o paciente, pois 

há sobrecarga nessas regiões e estes sintomas melhoraram após a intervenção. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que apesar da sobrecarga física e emocional dos cuidadores, houve percepção boa sobre a qualidade de vida e 

os sintomas osteomusculares mais evidentes foram na região lombar e membros inferiores, o que direcionou a elaboração 

do folder de orientações para essa população. 
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TITULO 
INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA SAÚDE DO CUIDADOR INFORMAL DE PACIENTES COM SEQUELAS NEUROLOGICAS 

CRÔNICAS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças crônicas são as maiores causas de mortes e 

incapacidades no mundo, geram limitações funcionais como distúrbios de movimentos, linguagem, cognição, etc. As 

pessoas com comprometimento neurológico deficientes físicas crônicas e totalmente dependentes, necessitam de cuidados 

constantes, para realização de atividades básicas diárias como se locomover. Os familiares que geralmente assumem o 

papel de cuidar, de forma voluntaria se dedicando totalmente a outra pessoa, modificando seu estilo de vida, relações 

sociais e deixando seus empregos. Essas mudanças ou ainda o despreparo pode conduzir o cuidador ao isolamento, 

depressão, estresse, cansaço, sintomas osteomusculares, sobrecarga além de impacto negativo na qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar a percepção da qualidade de vida e sintomas osteomusculares em cuidadores informais e elaborar um folder com 

orientações especificas. 
 

Foi realizada uma pesquisa clínica, qualitativa e quantitativa, através de questionário sociodemográfico, percepção da 

qualidade de vida (Whoqol-Bref) e sintomas osteomusculares (Questionário Nórdico) em 15 cuidadores informais de 

METODOLOGIA pacientes com doença crônica dependentes, da clínica de fisioterapia da Universidade de Santo Amaro, antes e depois de 

realizarem um protocolo de exercícios terapêuticos, durante 3 meses, 1vez por semana. A partir dos resultados, foi 

elaborado um folder com orientações específicas para essa população. 
 

 
 

RESULTADOS 

Dentre os 15 cuidadores, 80% é do sexo feminino, 93% se dedica 24h a cuidar do paciente, dados que coincidem com a 

literatura e 80% não realiza nenhuma atividade física. A percepção da qualidade de vida foi satisfatória e o domínio 

psicológico apresentou a maior diferença entre antes e depois. Em relação aos sintomas osteomusculares 100% apresentou 

queixas na região lombar e membros inferiores, isso se deve ao excesso de peso ao transportar e higienizar o paciente, pois 

há sobrecarga nessas regiões e estes sintomas melhoraram após a intervenção. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que apesar da sobrecarga física e emocional dos cuidadores, houve percepção boa sobre a qualidade de vida e 

os sintomas osteomusculares mais evidentes foram na região lombar e membros inferiores, o que direcionou a elaboração 

do folder de orientações para essa população. 
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TITULO O CONSUMO DE ENERGÉTICO POR MENORES DE IDADE E A LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Desde 2009 o atacadista a Morrisons que atua na Escócia e Inglaterra tem proibido a venda de energéticos para menores de 

16 anos, alegando que teor de cafeína existente no produto é altíssimo. Tanto no Brasil, quanto na Inglaterra e Escócia a 

situação é controvérsia. Com base neste fato o artigo tem como objetivo demonstrar como o mercado brasileiro se relaciona 

com este tipo de produto e quais as perspectivas em termos de regulamentação ou não. 
 

 

 
OBJETIVOS Demonstrar a existência ou não de amparo legal para o consumo de bebidas energéticas pelos consumidores brasileiros. 

 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da pesquisa exploratória para fazer o levantamento do estado da arte no território brasileiro, em relação à venda e 

consumo de bebidas energéticas. Como método de coleta de dados foi utilizado à pesquisa bibliográfica. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Discute-se em no Brasil e em outros países, a necessidade de se proibir a venda e o consumo de bebida energética aos 

menores de dezoito anos. Em geral, estas inciativas trazem à baila importante preocupação das autoridades na área da 

saúde quanto ao consumo de energético, devido aos altos níveis de cafeína encontrados nos produtos. O FDA vem 

recebendo inúmeros relatos sobre danos graves causadas pelas bebidas energéticas. Embora os números sejam 

relativamente baixos em comparação com o número de pessoas que morrem a cada ano devido a drogas farmacêuticas 

aprovadas pela FDA. Um estudo publicado no "Frontiers in Public Health" exorta autoridades de saúde pública e usuários a 

olharem mais atentamente para os malefícios deste tipo de bebida à saúde. 
 

 

 

 
 
 
 

 
CONCLUSOES 

No Brasil, as bebidas energéticas são regulamentadas pela ANVISA por meio da RDC ANVISA 273/2005 que versa sobre 

“Compostos Líquidos Prontos para o Consumo”. Essa Resolução estabelece que tais bebidas não possam conter 

quantidades superiores a 350mg/L de cafeína e 400mg/100 ml de taurina. Em sua pagina na internet, a ANVISA deixa claro 

que o consumo de energético por menores de idade não possui risco a saúde. Segundo estatística divulgada pela 

Euromonitor (2017), o mercado de bebidas energéticas teve crescimento médio de 27% nos últimos anos. Além de acumular 

entre 2012 e 2017, um crescimento em faturamento no varejo e volume de, respectivamente, 38,3% e 3,1%. Em 2017, os 

brasileiros consumiram aproximadamente 67 milhões de litros de bebidas energéticas, movimentando cerca de R$ 1,7 

bilhão. O Dep. Romulo Goveia elaborou um projeto de lei que proíbe o consumo de energético por menores de 18 anos no 

Brasil, porém não foi aprovado ainda. Fora isso, não há no Brasil uma norma que proíba a venda e o consumo de bebidas 

energéticas para adolescentes. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

BBC News. Rede de supermercados proíbe energéticos para menores de 16 anos. 22.11.2013 Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/11/131122_bebidas_energeticas_lk Acessado em: 27/08/2018 SILVEIRA, 

Flávia. Após “efeito tubaína”, energéticos devem voltar a crescer no Brasil em 2018. Gazeta do Povo. Caderno: Nova 

Economia. São Paulo, 04/03/2018. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 127 

 

 

2018 8162 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3610373 - MATHEUS TOSCANO DE ARAUJO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Alexandre Fernando de Almeida 

 
Carlos Eduardo Munhoz 

 

 
TITULO O CONSUMO DE ENERGÉTICO POR MENORES DE IDADE E A LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Desde 2009 o atacadista a Morrisons que atua na Escócia e Inglaterra tem proibido a venda de energéticos para menores de 

16 anos, alegando que teor de cafeína existente no produto é altíssimo. Tanto no Brasil, quanto na Inglaterra e Escócia a 

situação é controvérsia. Com base neste fato o artigo tem como objetivo demonstrar como o mercado brasileiro se relaciona 

com este tipo de produto e quais as perspectivas em termos de regulamentação ou não. 
 

 

 
OBJETIVOS Demonstrar a existência ou não de amparo legal para o consumo de bebidas energéticas pelos consumidores brasileiros. 

 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da pesquisa exploratória para fazer o levantamento do estado da arte no território brasileiro, em relação à venda e 

consumo de bebidas energéticas. Como método de coleta de dados foi utilizado à pesquisa bibliográfica. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Discute-se em no Brasil e em outros países, a necessidade de se proibir a venda e o consumo de bebida energética aos 

menores de dezoito anos. Em geral, estas inciativas trazem à baila importante preocupação das autoridades na área da 

saúde quanto ao consumo de energético, devido aos altos níveis de cafeína encontrados nos produtos. O FDA vem 

recebendo inúmeros relatos sobre danos graves causadas pelas bebidas energéticas. Embora os números sejam 

relativamente baixos em comparação com o número de pessoas que morrem a cada ano devido a drogas farmacêuticas 

aprovadas pela FDA. Um estudo publicado no "Frontiers in Public Health" exorta autoridades de saúde pública e usuários a 

olharem mais atentamente para os malefícios deste tipo de bebida à saúde. 
 

 

 

 
 
 
 

 
CONCLUSOES 

No Brasil, as bebidas energéticas são regulamentadas pela ANVISA por meio da RDC ANVISA 273/2005 que versa sobre 

“Compostos Líquidos Prontos para o Consumo”. Essa Resolução estabelece que tais bebidas não possam conter 

quantidades superiores a 350mg/L de cafeína e 400mg/100 ml de taurina. Em sua pagina na internet, a ANVISA deixa claro 

que o consumo de energético por menores de idade não possui risco a saúde. Segundo estatística divulgada pela 

Euromonitor (2017), o mercado de bebidas energéticas teve crescimento médio de 27% nos últimos anos. Além de acumular 

entre 2012 e 2017, um crescimento em faturamento no varejo e volume de, respectivamente, 38,3% e 3,1%. Em 2017, os 

brasileiros consumiram aproximadamente 67 milhões de litros de bebidas energéticas, movimentando cerca de R$ 1,7 

bilhão. O Dep. Romulo Goveia elaborou um projeto de lei que proíbe o consumo de energético por menores de 18 anos no 

Brasil, porém não foi aprovado ainda. Fora isso, não há no Brasil uma norma que proíba a venda e o consumo de bebidas 

energéticas para adolescentes. 
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TITULO O CONSUMO DE ENERGÉTICO POR MENORES DE IDADE E A LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Desde 2009 o atacadista a Morrisons que atua na Escócia e Inglaterra tem proibido a venda de energéticos para menores de 

16 anos, alegando que teor de cafeína existente no produto é altíssimo. Tanto no Brasil, quanto na Inglaterra e Escócia a 

situação é controvérsia. Com base neste fato o artigo tem como objetivo demonstrar como o mercado brasileiro se relaciona 

com este tipo de produto e quais as perspectivas em termos de regulamentação ou não. 
 

 

 
OBJETIVOS Demonstrar a existência ou não de amparo legal para o consumo de bebidas energéticas pelos consumidores brasileiros. 

 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da pesquisa exploratória para fazer o levantamento do estado da arte no território brasileiro, em relação à venda e 

consumo de bebidas energéticas. Como método de coleta de dados foi utilizado à pesquisa bibliográfica. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Discute-se em no Brasil e em outros países, a necessidade de se proibir a venda e o consumo de bebida energética aos 

menores de dezoito anos. Em geral, estas inciativas trazem à baila importante preocupação das autoridades na área da 

saúde quanto ao consumo de energético, devido aos altos níveis de cafeína encontrados nos produtos. O FDA vem 

recebendo inúmeros relatos sobre danos graves causadas pelas bebidas energéticas. Embora os números sejam 

relativamente baixos em comparação com o número de pessoas que morrem a cada ano devido a drogas farmacêuticas 

aprovadas pela FDA. Um estudo publicado no "Frontiers in Public Health" exorta autoridades de saúde pública e usuários a 

olharem mais atentamente para os malefícios deste tipo de bebida à saúde. 
 

 

 

 
 
 
 

 
CONCLUSOES 

No Brasil, as bebidas energéticas são regulamentadas pela ANVISA por meio da RDC ANVISA 273/2005 que versa sobre 

“Compostos Líquidos Prontos para o Consumo”. Essa Resolução estabelece que tais bebidas não possam conter 

quantidades superiores a 350mg/L de cafeína e 400mg/100 ml de taurina. Em sua pagina na internet, a ANVISA deixa claro 

que o consumo de energético por menores de idade não possui risco a saúde. Segundo estatística divulgada pela 

Euromonitor (2017), o mercado de bebidas energéticas teve crescimento médio de 27% nos últimos anos. Além de acumular 

entre 2012 e 2017, um crescimento em faturamento no varejo e volume de, respectivamente, 38,3% e 3,1%. Em 2017, os 

brasileiros consumiram aproximadamente 67 milhões de litros de bebidas energéticas, movimentando cerca de R$ 1,7 

bilhão. O Dep. Romulo Goveia elaborou um projeto de lei que proíbe o consumo de energético por menores de 18 anos no 

Brasil, porém não foi aprovado ainda. Fora isso, não há no Brasil uma norma que proíba a venda e o consumo de bebidas 

energéticas para adolescentes. 
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TITULO O CONSUMO DE ENERGÉTICO POR MENORES DE IDADE E A LEGISLAÇÃO NACIONAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Desde 2009 o atacadista a Morrisons que atua na Escócia e Inglaterra tem proibido a venda de energéticos para menores de 

16 anos, alegando que teor de cafeína existente no produto é altíssimo. Tanto no Brasil, quanto na Inglaterra e Escócia a 

situação é controvérsia. Com base neste fato o artigo tem como objetivo demonstrar como o mercado brasileiro se relaciona 

com este tipo de produto e quais as perspectivas em termos de regulamentação ou não. 
 

 

 
OBJETIVOS Demonstrar a existência ou não de amparo legal para o consumo de bebidas energéticas pelos consumidores brasileiros. 

 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da pesquisa exploratória para fazer o levantamento do estado da arte no território brasileiro, em relação à venda e 

consumo de bebidas energéticas. Como método de coleta de dados foi utilizado à pesquisa bibliográfica. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Discute-se em no Brasil e em outros países, a necessidade de se proibir a venda e o consumo de bebida energética aos 

menores de dezoito anos. Em geral, estas inciativas trazem à baila importante preocupação das autoridades na área da 

saúde quanto ao consumo de energético, devido aos altos níveis de cafeína encontrados nos produtos. O FDA vem 

recebendo inúmeros relatos sobre danos graves causadas pelas bebidas energéticas. Embora os números sejam 

relativamente baixos em comparação com o número de pessoas que morrem a cada ano devido a drogas farmacêuticas 

aprovadas pela FDA. Um estudo publicado no "Frontiers in Public Health" exorta autoridades de saúde pública e usuários a 

olharem mais atentamente para os malefícios deste tipo de bebida à saúde. 
 

 

 

 
 
 
 

 
CONCLUSOES 

No Brasil, as bebidas energéticas são regulamentadas pela ANVISA por meio da RDC ANVISA 273/2005 que versa sobre 

“Compostos Líquidos Prontos para o Consumo”. Essa Resolução estabelece que tais bebidas não possam conter 

quantidades superiores a 350mg/L de cafeína e 400mg/100 ml de taurina. Em sua pagina na internet, a ANVISA deixa claro 

que o consumo de energético por menores de idade não possui risco a saúde. Segundo estatística divulgada pela 

Euromonitor (2017), o mercado de bebidas energéticas teve crescimento médio de 27% nos últimos anos. Além de acumular 

entre 2012 e 2017, um crescimento em faturamento no varejo e volume de, respectivamente, 38,3% e 3,1%. Em 2017, os 

brasileiros consumiram aproximadamente 67 milhões de litros de bebidas energéticas, movimentando cerca de R$ 1,7 

bilhão. O Dep. Romulo Goveia elaborou um projeto de lei que proíbe o consumo de energético por menores de 18 anos no 

Brasil, porém não foi aprovado ainda. Fora isso, não há no Brasil uma norma que proíba a venda e o consumo de bebidas 

energéticas para adolescentes. 
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TITULO A EXTENSÃO DO PRODUTO DA COCA COLA, COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE BAIXA RENDA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Marketing também é responsável pela definição de conjunto de mercadorias e linha de produtos, e como exercício de 

inovação incremental, e em busca de atender ao público de baixa renda - que ainda não tem acesso ao refrigerante da Coca- 

Cola aventou-se a possibilidade do lançamento da Coca Cola em pó, vendida como refresco a um baixo custo. A extensão do 

produto se faz necessário para que mais consumidores possam ter acesso ao produto, e ainda, possam escolher a forma de 

consumo: mistura-lo com água com gás ou sem. Desta forma, acredita-se que o consumo da Coca Cola por consumidores 

de baixa renda torne-se mais acessível. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma extensão de produto para a Coca-Cola, que atinja o consumidor de baixa renda, utilizando as ferramentas 

de Marketing. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2016, pela ABIR - Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Alcóolicas, o consumo de refresco em pó teve uma pequena retração entre os anos de 2014 e 2016 de 0,9%. Com base 

METODOLOGIA 
nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com o problema 

da queda no consumo e responder as seguintes hipóteses: a) a queda no consumo se deu por conta da falta de novos 

produtos e sabores; b) novas bebidas têm sido ofertadas ao público a um custo acessível a ponto de deixarem de consumir o 

suco em pó. Para responder as estas hipóteses utilizou-se como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com o IBGE a Classe C representa 49% do total da população brasileira com renda de 1 a 3 salários. Devido à 

crise, os consumidores da Classe C optam por modificarem as marcas de seus produtos de uso contínuo, para assim, se 

adaptar e não deixar de consumi-los. Partindo conjuntura econômica atual o departamento de marketing precisa aventar 

algumas possibilidades para manter a imagem de alguns produtos como a Coca Cola sempre presente nos lares brasileiros. 

O produto deve se adaptar aos “bolsos” nacionais. Desta maneira, utilizando-se da inovação incremental – termo cunhado 

por Joseph Schumpeter em 1939 aventou-se a possibilidade de criar o refresco em pó da Coca Cola em pacotes de 30 

gramas. Desta maneira a empresa aumentaria a oferta de produtos e a inserção no mercado de baixa renda. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O refresco em pó, além de atingir o objetivo principal de extensão do produto, também atenderá o público de baixa renda, por 

conta de seu valor estimado de R$ 0,95/unidade. 
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TITULO A EXTENSÃO DO PRODUTO DA COCA COLA, COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE BAIXA RENDA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Marketing também é responsável pela definição de conjunto de mercadorias e linha de produtos, e como exercício de 

inovação incremental, e em busca de atender ao público de baixa renda - que ainda não tem acesso ao refrigerante da Coca- 

Cola aventou-se a possibilidade do lançamento da Coca Cola em pó, vendida como refresco a um baixo custo. A extensão do 

produto se faz necessário para que mais consumidores possam ter acesso ao produto, e ainda, possam escolher a forma de 

consumo: mistura-lo com água com gás ou sem. Desta forma, acredita-se que o consumo da Coca Cola por consumidores 

de baixa renda torne-se mais acessível. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma extensão de produto para a Coca-Cola, que atinja o consumidor de baixa renda, utilizando as ferramentas 

de Marketing. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2016, pela ABIR - Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Alcóolicas, o consumo de refresco em pó teve uma pequena retração entre os anos de 2014 e 2016 de 0,9%. Com base 

METODOLOGIA 
nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com o problema 

da queda no consumo e responder as seguintes hipóteses: a) a queda no consumo se deu por conta da falta de novos 

produtos e sabores; b) novas bebidas têm sido ofertadas ao público a um custo acessível a ponto de deixarem de consumir o 

suco em pó. Para responder as estas hipóteses utilizou-se como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com o IBGE a Classe C representa 49% do total da população brasileira com renda de 1 a 3 salários. Devido à 

crise, os consumidores da Classe C optam por modificarem as marcas de seus produtos de uso contínuo, para assim, se 

adaptar e não deixar de consumi-los. Partindo conjuntura econômica atual o departamento de marketing precisa aventar 

algumas possibilidades para manter a imagem de alguns produtos como a Coca Cola sempre presente nos lares brasileiros. 

O produto deve se adaptar aos “bolsos” nacionais. Desta maneira, utilizando-se da inovação incremental – termo cunhado 

por Joseph Schumpeter em 1939 aventou-se a possibilidade de criar o refresco em pó da Coca Cola em pacotes de 30 

gramas. Desta maneira a empresa aumentaria a oferta de produtos e a inserção no mercado de baixa renda. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O refresco em pó, além de atingir o objetivo principal de extensão do produto, também atenderá o público de baixa renda, por 

conta de seu valor estimado de R$ 0,95/unidade. 
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TITULO A EXTENSÃO DO PRODUTO DA COCA COLA, COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE BAIXA RENDA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Marketing também é responsável pela definição de conjunto de mercadorias e linha de produtos, e como exercício de 

inovação incremental, e em busca de atender ao público de baixa renda - que ainda não tem acesso ao refrigerante da Coca- 

Cola aventou-se a possibilidade do lançamento da Coca Cola em pó, vendida como refresco a um baixo custo. A extensão do 

produto se faz necessário para que mais consumidores possam ter acesso ao produto, e ainda, possam escolher a forma de 

consumo: mistura-lo com água com gás ou sem. Desta forma, acredita-se que o consumo da Coca Cola por consumidores 

de baixa renda torne-se mais acessível. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma extensão de produto para a Coca-Cola, que atinja o consumidor de baixa renda, utilizando as ferramentas 

de Marketing. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2016, pela ABIR - Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Alcóolicas, o consumo de refresco em pó teve uma pequena retração entre os anos de 2014 e 2016 de 0,9%. Com base 

METODOLOGIA 
nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com o problema 

da queda no consumo e responder as seguintes hipóteses: a) a queda no consumo se deu por conta da falta de novos 

produtos e sabores; b) novas bebidas têm sido ofertadas ao público a um custo acessível a ponto de deixarem de consumir o 

suco em pó. Para responder as estas hipóteses utilizou-se como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com o IBGE a Classe C representa 49% do total da população brasileira com renda de 1 a 3 salários. Devido à 

crise, os consumidores da Classe C optam por modificarem as marcas de seus produtos de uso contínuo, para assim, se 

adaptar e não deixar de consumi-los. Partindo conjuntura econômica atual o departamento de marketing precisa aventar 

algumas possibilidades para manter a imagem de alguns produtos como a Coca Cola sempre presente nos lares brasileiros. 

O produto deve se adaptar aos “bolsos” nacionais. Desta maneira, utilizando-se da inovação incremental – termo cunhado 

por Joseph Schumpeter em 1939 aventou-se a possibilidade de criar o refresco em pó da Coca Cola em pacotes de 30 

gramas. Desta maneira a empresa aumentaria a oferta de produtos e a inserção no mercado de baixa renda. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O refresco em pó, além de atingir o objetivo principal de extensão do produto, também atenderá o público de baixa renda, por 

conta de seu valor estimado de R$ 0,95/unidade. 
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TITULO A EXTENSÃO DO PRODUTO DA COCA COLA, COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE BAIXA RENDA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Marketing também é responsável pela definição de conjunto de mercadorias e linha de produtos, e como exercício de 

inovação incremental, e em busca de atender ao público de baixa renda - que ainda não tem acesso ao refrigerante da Coca- 

Cola aventou-se a possibilidade do lançamento da Coca Cola em pó, vendida como refresco a um baixo custo. A extensão do 

produto se faz necessário para que mais consumidores possam ter acesso ao produto, e ainda, possam escolher a forma de 

consumo: mistura-lo com água com gás ou sem. Desta forma, acredita-se que o consumo da Coca Cola por consumidores 

de baixa renda torne-se mais acessível. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma extensão de produto para a Coca-Cola, que atinja o consumidor de baixa renda, utilizando as ferramentas 

de Marketing. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2016, pela ABIR - Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Alcóolicas, o consumo de refresco em pó teve uma pequena retração entre os anos de 2014 e 2016 de 0,9%. Com base 

METODOLOGIA 
nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com o problema 

da queda no consumo e responder as seguintes hipóteses: a) a queda no consumo se deu por conta da falta de novos 

produtos e sabores; b) novas bebidas têm sido ofertadas ao público a um custo acessível a ponto de deixarem de consumir o 

suco em pó. Para responder as estas hipóteses utilizou-se como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com o IBGE a Classe C representa 49% do total da população brasileira com renda de 1 a 3 salários. Devido à 

crise, os consumidores da Classe C optam por modificarem as marcas de seus produtos de uso contínuo, para assim, se 

adaptar e não deixar de consumi-los. Partindo conjuntura econômica atual o departamento de marketing precisa aventar 

algumas possibilidades para manter a imagem de alguns produtos como a Coca Cola sempre presente nos lares brasileiros. 

O produto deve se adaptar aos “bolsos” nacionais. Desta maneira, utilizando-se da inovação incremental – termo cunhado 

por Joseph Schumpeter em 1939 aventou-se a possibilidade de criar o refresco em pó da Coca Cola em pacotes de 30 

gramas. Desta maneira a empresa aumentaria a oferta de produtos e a inserção no mercado de baixa renda. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O refresco em pó, além de atingir o objetivo principal de extensão do produto, também atenderá o público de baixa renda, por 

conta de seu valor estimado de R$ 0,95/unidade. 
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TITULO A EXTENSÃO DO PRODUTO DA COCA COLA, COMO ESTRATÉGIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DE BAIXA RENDA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Marketing também é responsável pela definição de conjunto de mercadorias e linha de produtos, e como exercício de 

inovação incremental, e em busca de atender ao público de baixa renda - que ainda não tem acesso ao refrigerante da Coca- 

Cola aventou-se a possibilidade do lançamento da Coca Cola em pó, vendida como refresco a um baixo custo. A extensão do 

produto se faz necessário para que mais consumidores possam ter acesso ao produto, e ainda, possam escolher a forma de 

consumo: mistura-lo com água com gás ou sem. Desta forma, acredita-se que o consumo da Coca Cola por consumidores 

de baixa renda torne-se mais acessível. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma extensão de produto para a Coca-Cola, que atinja o consumidor de baixa renda, utilizando as ferramentas 

de Marketing. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2016, pela ABIR - Associação das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Alcóolicas, o consumo de refresco em pó teve uma pequena retração entre os anos de 2014 e 2016 de 0,9%. Com base 

METODOLOGIA 
nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com o problema 

da queda no consumo e responder as seguintes hipóteses: a) a queda no consumo se deu por conta da falta de novos 

produtos e sabores; b) novas bebidas têm sido ofertadas ao público a um custo acessível a ponto de deixarem de consumir o 

suco em pó. Para responder as estas hipóteses utilizou-se como coleta de dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com o IBGE a Classe C representa 49% do total da população brasileira com renda de 1 a 3 salários. Devido à 

crise, os consumidores da Classe C optam por modificarem as marcas de seus produtos de uso contínuo, para assim, se 

adaptar e não deixar de consumi-los. Partindo conjuntura econômica atual o departamento de marketing precisa aventar 

algumas possibilidades para manter a imagem de alguns produtos como a Coca Cola sempre presente nos lares brasileiros. 

O produto deve se adaptar aos “bolsos” nacionais. Desta maneira, utilizando-se da inovação incremental – termo cunhado 

por Joseph Schumpeter em 1939 aventou-se a possibilidade de criar o refresco em pó da Coca Cola em pacotes de 30 

gramas. Desta maneira a empresa aumentaria a oferta de produtos e a inserção no mercado de baixa renda. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O refresco em pó, além de atingir o objetivo principal de extensão do produto, também atenderá o público de baixa renda, por 

conta de seu valor estimado de R$ 0,95/unidade. 
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TITULO Esporotricose 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos dimórficos do gênero Sporothrix, capazes de acometer o 

homem e uma grande variedade de animais, dentre eles os felinos. A princípio, o Sporothrix schenckii era a única espécie 

conhecida, mas, após estudos genotípicos e fenotípicos de isolados ambientais, clínicos, humanos e animais, verificou-se 

alta variabilidade entre os isolados e estabeleceu-se a existência de um Complexo Sporothrix. Dentro deste, a maior 

causadora de surtos epidêmicos, justificada por uma maior virulência e capacidade de evasão da resposta imune, é a 

espécie Sporothrix brasiliensis. A transmissão ocorre através de arranhaduras, cuja as lesões estão presentes na face e nos 

membros. São feridas persistentes que não cicatrizam com facilidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esclarecer a etiopatogenia, sinais, sintomas e a melhor forma de diagnosticar e tratar a esporotricose em cães e gatos, 

levando em consideração dessa doença ser de grande potencial zoonótico. 
 

Classicamente a esporotricose é causada pelo S. schenckii, no entanto, estudos mostram que a espécie prevalente na 

epidemia zoonótica que vem ocorrendo no Brasil é a espécie S. brasiliensis. A análise da distribuição de espécies revela que 

METODOLOGIA   na cidade do Rio de Janeiro, dentre as 247 amostras isoladas de pacientes, 6% se tratavam do fungo S. schenckii e 93,4 % 

dos casos estavam relacionados á S. brasiliensis. Os estudos destacam a prevalência de 96% dos isolados de gatos com 

esporotricose são causados por S. brasiliensis e, consequentemente em humanos que contraíram a doença. 
 

 
RESULTADOS 

A esporotricose em felinos ocorre mais frequentemente entre machos em idade reprodutiva, o que sugere uma relação com 

as incursões fora do domicílio e as brigas. A maioria dos felinos acometidos pela doença tem menos de quatro anos de 

idade, sendo os machos acometidos duas vezes mais que as fêmeas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A esporotricose é uma zoonose que vem ganhando importância ao longo dos anos, despertando o interesse de veterinários 

para aderirem um tratamento tanto profilático (informações ao proprietário, importância da castração), quanto terapêutico, 

no que se refere á novos estudos, protocolos de medicações, proporcionando ao paciente um tratamento adequado e 

conscientizando o proprietário sobre a importância do mesmo na cura, evitando assim, o abandono do animal ou ao 

tratamento, minimizando as chances que a doença se propague com facilidade. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1- GRAM, D.; RHODES, K. H. Esporotricose. In: Consulta Veterinária em 5 minutos. 1ª ed. Brasileira, São Paulo: Manole, 2003. 

p. 1210. 2- NUNES, F. da C.; ESCOTEGUY C. C. Esporotricose humana associada à transmissão por gatos domésticos – 

relato de caso. Clínica Veterinária, ano X, n.54, p. 66-68, jan./fev. 2005. 3- ROSSATO, L. Sporothrix brasiliensis: Aspectos 

imunológicos e virulência - Tese de Doutorado. São Paulo, 2017. 4- ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina 

Interna, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 499p. . 5- SCHUBACH, T. M. P.; SCHUBACH, A. O Esporotricose em gatos e 

cães – revisão. Clínica Veterinária, São Paulo, v. 29, p. 21-24, 2000. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 

 

 
Ano    Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8188 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3272079 - KARINA RODRIGUES DIAS CARDOSO 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Nilde Burocchi Ribas D Avila 
 
 

TITULO As relações entre a postura crânio mandibular e a postura corporal global: Revisão de literatura 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação mais utilizada do corpo humano e com maior 

probabilidade de sofrer disfunções. As Disfunções da Articulação Temporomandibular (DTM) podem ter diferentes 

etiologias como: tensão emocional, desarmonia oclusal, perda de dentes, disfunção muscular mastigatória, mudanças 

internas e externas nas estruturas da ATM, nos desequilíbrios posturais, variações hormonais, alterações psicossociais, e 

uma associação de vários destes fatores, sendo impossível reconhecer um único fator etiológico desencadeante. 
 

 

 
OBJETIVOS OBJETIVO: Identificar a relação entre a postura crânio mandibular e a postura corporal global. 

 

METODOLOGIA: A presente revisão de literatura compreendeu livros, monografias de especialização, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, abrangendo o período de 1999 a 2018. Também foram utilizados artigos científicos 

METODOLOGIA 
retirados das bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, 

Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), no período de 2012 a 

2018. De acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), o presente trabalho utilizou os seguintes termos da 

língua Portuguesa: fisioterapia, postura corporal, crânio mandibular, Desordens temporomandibulares. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A DTM pode estar associada à postura da coluna cervical e da cabeça. Os sinais e sintomas da 

DTM, também influenciam no ângulo da lordose cervical e na dificuldade da abertura da boca. Outros estudos concluem que 

a DTM e as alterações posturais estão interligadas à oclusão dental. No estudo comparativo entre a postura corporal de 

indivíduos portadores de DTM e indivíduos saudáveis, não foram observadas alterações significantes na postura corporal 

destes grupos. Porém, a maior parte dos estudos pesquisados, sugere íntima relação entre a postura corporal e as DTMs. 

Entretanto, não é possível determinar se os desvios posturais são a causa ou resultado das DTMs. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A partir da presente revisão, a postura crânio mandibular e a DTM influenciam a postura da coluna cervical e 

no alinhamento vertical da cabeça. Porém, são poucos os estudos que relacionam tais alterações e disfunções, à postura 

corporal global. 
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TITULO Histórico epidemiológico da febre amarela no Brasil 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Originária da África, a febre amarela (FA) foi trazida para o Brasil a bordo de navios negreiros em péssimas condições 

sanitárias. O vírus da FA é transmitido pela picada de mosquitos infectados. Há dois ciclos epidemiológicos: silvestre e 

urbano. Enquanto no silvestre os macacos são os principais hospedeiros e o homem é hospedeiro acidental, no urbano o 

homem é o único hospedeiro. Ao longo dos séculos, vários surtos foram registrados no Brasil e cada vez mais a doença 

avança territorialmente. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever o contexto histórico da febre amarela no Brasil. 

 

 

METODOLOGIA 
O histórico epidemiológico foi construído a partir de buscas na base da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Nas pesquisas 

foram utilizados os termos: febre amarela; epidemiologia; histórico epidemiológico e surto febre amarela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O primeiro caso epidêmico de FA urbana no país foi registrado em 1685, em Recife. Anos depois, atingiu a Bahia causando a 

morte de cerca de 900 pessoas. Em seguida, alastrou-se por todas as regiões com o processo de interiorização do território 

brasileiro. Com a realização de campanhas de prevenção houve o controle das epidemias no país, inclusive da FA, mantendo 

um período de silêncio epidemiológico de cerca de 150 anos. Na década de 1900 a epidemia voltou devido às precárias 

condições sanitárias nas cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro (RJ). Sob o comando de Oswaldo Cruz, o   Ministério 

da Saúde remodelou a estrutura sanitária do RJ e garantiu ao país o status de área livre da doença. Em 1928, um novo surto 

acometeu a população. Em 1932, o ciclo silvestre da doença foi identificado. A introdução da vacina no país ocorreu 

em 1937. O intenso combate ao vetor e a imunização em massa na década seguinte levaram à eliminação da doença nas 

áreas urbanas do Brasil. Em 1942, registram-se os últimos casos da FA urbana, em Sena Madureira (AC). A partir dessa data, 

o ciclo de transmissão silvestre passou a predominar nos registros de epidemias. E atualmente, a FA silvestre é uma doença 

endêmica na região amazônica. Na região extra-amazônica, períodos epidêmicos são registrados ocasionalmente. Entre 

01/07/2017 e 30/06/2018 foram registrados 1.127 casos e 331 óbitos, representando ainda uma alta letalidade (29%) da 

doença atualmente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O cenário atual aponta fragilidades nas políticas públicas sanitárias no combate a FA. É preciso remodelar o programa de 

manejo sanitário brasileiro: maiores investimentos em educação permanente para a população e os profissionais da saúde 

são de extrema urgência. 
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TITULO Histórico epidemiológico da febre amarela no Brasil 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Originária da África, a febre amarela (FA) foi trazida para o Brasil a bordo de navios negreiros em péssimas condições 

sanitárias. O vírus da FA é transmitido pela picada de mosquitos infectados. Há dois ciclos epidemiológicos: silvestre e 

urbano. Enquanto no silvestre os macacos são os principais hospedeiros e o homem é hospedeiro acidental, no urbano o 

homem é o único hospedeiro. Ao longo dos séculos, vários surtos foram registrados no Brasil e cada vez mais a doença 

avança territorialmente. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever o contexto histórico da febre amarela no Brasil. 

 

 

METODOLOGIA 
O histórico epidemiológico foi construído a partir de buscas na base da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Nas pesquisas 

foram utilizados os termos: febre amarela; epidemiologia; histórico epidemiológico e surto febre amarela. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O primeiro caso epidêmico de FA urbana no país foi registrado em 1685, em Recife. Anos depois, atingiu a Bahia causando a 

morte de cerca de 900 pessoas. Em seguida, alastrou-se por todas as regiões com o processo de interiorização do território 

brasileiro. Com a realização de campanhas de prevenção houve o controle das epidemias no país, inclusive da FA, mantendo 

um período de silêncio epidemiológico de cerca de 150 anos. Na década de 1900 a epidemia voltou devido às precárias 

condições sanitárias nas cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro (RJ). Sob o comando de Oswaldo Cruz, o   Ministério 

da Saúde remodelou a estrutura sanitária do RJ e garantiu ao país o status de área livre da doença. Em 1928, um novo surto 

acometeu a população. Em 1932, o ciclo silvestre da doença foi identificado. A introdução da vacina no país ocorreu 

em 1937. O intenso combate ao vetor e a imunização em massa na década seguinte levaram à eliminação da doença nas 

áreas urbanas do Brasil. Em 1942, registram-se os últimos casos da FA urbana, em Sena Madureira (AC). A partir dessa data, 

o ciclo de transmissão silvestre passou a predominar nos registros de epidemias. E atualmente, a FA silvestre é uma doença 

endêmica na região amazônica. Na região extra-amazônica, períodos epidêmicos são registrados ocasionalmente. Entre 

01/07/2017 e 30/06/2018 foram registrados 1.127 casos e 331 óbitos, representando ainda uma alta letalidade (29%) da 

doença atualmente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O cenário atual aponta fragilidades nas políticas públicas sanitárias no combate a FA. É preciso remodelar o programa de 

manejo sanitário brasileiro: maiores investimentos em educação permanente para a população e os profissionais da saúde 

são de extrema urgência. 
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TITULO 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE QUALIDADE DE VIDA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E ALGIAS OSTEOMUSCULARES EM 

MILITARES DO BOPE/RJ. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Policial Militar, principalmente o que pertence à elite, passando pelo curso de operações especiais policiais, atua 

diariamente, com diversas situações de perigo, acarretando inúmeros prejuízos a sua saúde como: alto nível de estresse, 

privação de sono, instabilidade nutricional, baixo condicionamento físico, algias osteomusculares, esforço excessivo 

acarretando em um número extenso de lesões osteomusculares, prejudicando sua qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer e correlacionar à qualidade de vida, estimativa do nível de intensidade de atividade física e algias osteomusculares 

de Militares de elite. 
 

Estudo transversal quantitativo descritivo com 350 soldados de elite, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa , com 

METODOLOGIA   
numero de protocolo 3434.0.000.441-10, do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (BOBE/RJ), após 

assinarem o TCLE, utilizando protocolos de qualidade de vida (SF-36), nível de atividade física (IPAQ) e algias 

osteomusculares (NORDICO), com a utilização de recursos estatísticos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os Policiais Militares de Elite da pesquisa sofrem do mesmo desgaste que os Policiais Militares convencionais, os 

resultados indicaram que os policiais militares de elite em sua maioria, não praticam atividade física adequada, sentem 

dores osteomusculares quando correlacionado com os domínios da qualidade de vida. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os Policiais Militares de Elite participantes desse estudo, mesmo sendo sujeitos altamente preparados e designados para 

programas de intervenção sob alta periculosidade, apresentam frequentemente condições inadequadas relacionadas à 

qualidade de vida, inatividade física e dores osteomusculares, sendo correlatos aos mesmos apresentados pelos Policiais 

Militares convencionais. 
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TITULO A INFLUÊNCIA DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER: REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada como uma doença neurológica degenerativa, progressiva e irreversível que 

compromete progressivamente o nível cognitivo do indivíduo e posteriormente o funcionamento de todo o seu organismo. 

Em geral, o primeiro aspecto clínico é a deficiência da memória recente, enquanto as lembranças remotas são preservadas 

até certo estágio da doença. A doença também se apresenta como demência, com perda de memória, orientação, atenção e 

linguagem, causadas pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter 

um controle maior sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família. É muito comum que os 

sintomas iniciais da Doença de Alzheimer sejam confundidos com o processo de envelhecimento fisiológico. Tal confusão 

tende a adiar a busca por orientação profissional e em geral, a doença é diagnosticada tardiamente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar os recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento da Doença de Alzheimer e verificar se estes retardam ou 

minimizam os sinais e sintomas da doença. 
 

A presente revisão de literatura compreendeu livros, monografias de especialização, dissertações de mestrado e teses de 

METODOLOGIA 
doutorado, no período de 1996 a 2018. Artigos científicos das bases de dados LILACS, PubMed, MEDLINE, SciELO e PEDro, 

no período de 2010 a 2018, utilizando os termos: Doença de Alzheimer, demência, tratamento, fisioterapia, idosos, família de 

portador de DA. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Na DA ocorre o comprometimento de áreas cerebrais e constatou-se que idosos que não praticam atividade mental ou física 

apresentam maior risco de desenvolver a demência. Os resultados mostraram que associar a prática de atividades físicas e 

mentais em idosos com perda cognitiva, contribui para a redução do risco de desenvolvimento de demência. Os artigos 

pesquisados também mostraram que a prática isolada da atividade mental foi mais eficaz para diminuir o déficit cognitivo, 

quando comparada à atividade física isolada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os exercícios fisioterapêuticos ativos associados ao treino de equilíbrio físico e atividades para a memória, podem contribuir 

para a preservação da memória e da capacidade funcional do paciente com DA, com pequenos ganhos cognitivos, mas não 

atinge a recuperação total das funções do paciente. A fisioterapia associada ao treinamento cognitivo e às atividades 

intelectuais minimiza os riscos de déficit cognitivo e do desenvolvimento a DA. 
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TITULO A dança na reabilitação de sequelas crônicas de Acidente Vascular Cerebral 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Acidente vascular encefálico é uma doença de grande impacto na saúde publica em todo o mundo, sendo a principal  

causa de incapacidade neurológica em adultos. É caracterizado pelo início súbito de sinais e manifestações clínicas que 

refletem o local da lesão vascular e da sua extensão, comumente com prejuízo do controle motor e postural de um lado do 

corpo (hemiparesia), além de comprometimento de memória, fala e emocional. É importante considerar as estratégias em 

que os indivíduos têm prejuízos funcionais que os afetam diretamente nas suas atividades de vida diária e também entender 

a fisiologia do Sistema Nervoso Central (SNC) em seu controle para o equilíbrio e simetria postural. A dança oferece 

estímulos que podem despertar áreas adormecidas, possibilitando autoconhecimento físico e permitindo desenvolver a 

capacidade cognitiva como a motivação e a memória. Essa prática, através de movimentos adaptados visa diminuir a rigidez 

muscular e a ansiedade, além de desenvolver a autoexpressão, promovendo a interação do individuo consigo mesmo, com 

os outros e proporcionando a inclusão social. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar na literatura os efeitos da dança pacientes com sequelas crônicas de acidente vascular encefálico. 

 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura, compreendida entre o período de 2010 a 2018 estendida, com as palavras chave: 

acidente vascular cerebral, dança, equilíbrio postural, reabilitação. 
 

 

RESULTADOS 
Dos artigos analisados relacionando a dança e a reabilitação, os efeitos mais evidentes são sobre o equilíbrio, a postura, a 

marcha, o humor e socialização dos pacientes. 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se através dessa revisão que a dança trás efeitos benéficos de caráter biopsicossocial, inclusive para pacientes 

com sequelas crônicas de AVE. 
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ANDRÉA BARBOSA 

 
TITULO Esporotricose 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos dimórficos do gênero Sporothrix, capazes de acometer o 

homem e uma grande variedade de animais, dentre eles os felinos. A princípio, o Sporothrix schenckii era a única espécie 

conhecida, mas, após estudos genotípicos e fenotípicos de isolados ambientais, clínicos, humanos e animais, verificou-se 

alta variabilidade entre os isolados e estabeleceu-se a existência de um Complexo Sporothrix. Dentro deste, a maior 

causadora de surtos, justificada por uma maior virulência e capacidade de evasão da resposta imune, é a espécie Sporothrix 

brasiliensis. A transmissão ocorre através de arranhaduras, com lesões presentes na face e membros. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo cientifico deve por objetivo realizar uma revisão literária para esclarecer a etiopatogenia, sintomatologia, formas 

de diagnóstico e tratamento em cães e gatos, levando em consideração dessa doença ser de grande potencial zoonotico. 
 

O presente trabalho foi baseado em uma revisão de literatura, onde foram buscados em periodicos nacionais e 

METODOLOGIA internacionais, artigos científicos publicados nos últimos 10 anos relacionados com a epidemiologia da doença no Brasil, 

sintomatologia, diagnóstico, formas de tratamento, profilaxia e controle. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A esporotricose ocorre mais frequentemente entre machos em idade reprodutiva, com menos de quatro anos de idade. A 

doença manifesta- se na forma cutânea localizada, cutânea linfática e cutânea disseminada. O período de incubação varia 

entre 1 a 12 semanas. A micose, que no passado tinha origem em lesões provocadas pela manipulação do solo, por farpas 

de madeira ou espinhos de plantas, hoje é transmitida, na maioria das vezes, por animais doentes. O diagnóstico deve 

basear-se na anamnese, no exame físico que permite a tipificação, topografia e distribuição lesional e nos exames de 

escolha, tais como: citodiagnóstico, exame micológico (cultivo celular) e histopatologia. O tratamento é com Itraconazol, na 

dose de 50 a 100 mg/animal, de 24/ 24 horas, via oral e por meses, havendo casos em que pode - se prolongar por até um 

ano. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A esporotricose é uma zoonose que vem ganhando importância ao longo dos anos, despertando o interesse de veterinários 

em aderirem um tratamento tanto profilático quanto terapêutico, no que se refere à novos estudos e protocolos de 

medicações, proporcionando ao paciente um tratamento adequado e conscientizando o proprietário sobre a importância do 

mesmo na cura, evitando assim, o abandono do animal ou ao tratamento, minimizando as chances que a doença se 

propague para outros animal e ao Homem. 
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TITULO Diagnósticos da Resistência Negra no Brasil: O racismo científico nas proposições médicas de Joseph Sigaud 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As condições de saúde pública no Brasil no século XIX marcam a expansão da medicina, permitem a criação e fundação de 

instituições de pesquisa e divulgação do conhecimento, bem como o interesse por novos objetos de investigação para a 

atuação profissional dos médicos. O discurso médico, na perspectiva do higienista francês, Joseph François Xavier Sigaud 

(1796-1857), intencionou caracterizar e retratar o negro escravizado, nesse sentido; Qual a visão que esse médico imprimia 

a respeito dos negros escravos sobre comportamentos, atitudes e inúmeras formas de luta e resistência negra? 
 

 

 

OBJETIVOS 
1) Entender a linha de pensamento do médico higienista francês em relação aos negros; 2) Caracterizar o impacto e o reflexo 

desse discurso médico na vida social brasileira no contexto em que foi publicado. 
 

A fonte analisada compreende o manual ‘Do clima e das doenças do Brasil’, cujo mapeamento em curso seleciona as partes 

do texto protagonizadas pelos negros para, deste modo, identificar as representações médicas atribuídas. A proposta de 

METODOLOGIA desconstrução do discurso possibilita o levantamento das palavras, expressões, frases e adjetivos que fazem referências e 

conferem significados específicos aos negros. A análise dos resultados, pautada pelo pensamento Foucaultiano, evidencia o 

efeito do discurso, seu poder normalizador de controle e enquadramento social. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados parciais obtidos revelam que, ao discorrer sobre incidência e manifestações, bem como evoluções de 

doenças nervosas, o medico declara: doenças particulares, verdadeiros atributos da raça negra; lesões e inflamações no 

sistema cérebro-espinhal são muito frequentes entre os negros; o idiotismo e a loucura furiosa não rara entre os negros; 

constituição física e moral diferente da raça branca, expressões utilizadas que explicariam traços de certas enfermidades, 

como: epilepsia, loucura, histeria, entre outras, com manifestações mais intensas e marcadas entre os negros. O suicídio, 

dentro do categórico de doenças nervosas, é fruto de um completo desarranjo das faculdades metais, pois emocionalmente 

desequilibrados, adoeciam e se entregavam a morte voluntária, uma forma passiva de suicídio. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Joseph François Xavier Sigaud determina que negros imprimiam comportamentos e atitudes diagnosticadas como 

patologias. Tais prerrogativas criaram significados sociais que desqualificam a experiência e resistência negra na Historia 

do Brasil, cujo exercício de poder ainda se manifesta no presente vivido como verdade. 
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TITULO 
INFLUÊNCIA DO DIABETES NA QUALIDADE DE VIDA E NA IMAGEM CORPORAL DE IDOSOS QUE FREQUENTAM NÚCLEO DE 

CONVIVÊNCIA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A qualidade de vida do idoso precisa ser estimulada e observada. Os diferentes órgãos da sociedade tem se organizado à 

amparar os idosos e garantir que os mesmos sejam ativos nessa fase da vida. O desafio atual a ser superado por essa 

população é o de manter uma vida autônoma e com qualidade. As doenças crônicas são fatores preocupantes por 

diminuírem a qualidade e a funcionalidade destes. A hipertensão e o diabetes mellitus, são as patologias mais frequentes e 

que geram limites pessoais e sociais que podem acarretar em problemas físicos, emocionais e sociais. Assim, torna-se 

indispensável, a estimulação de hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas, bons hábitos alimentares, 

otimismo e satisfação com a imagem corporal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Comparar a influência do diabetes na qualidade de vida e na percepção da imagem corporal de idosos que frequentam 

núcleo de convivência. 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo, transversal, exploratória, sistemática, de observação individual, com abordagem 

quantitativa. Todos os participantes concordaram com as questões éticas da pesquisa e responderam três questionários 

METODOLOGIA sobre caracterização da amostra, qualidade de vida e Imagem corporal. Os idosos diabéticos responderam um quarto 

questionário para investigar a qualidade de vida e o sofrimento relacionado ao convívio com o diagnóstico e ao tratamento 

da diabetes.Palavras-chave: Idoso, diabetes, Qualidade de vida, Imagem Corporal e Atividade Física. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Participaram dessa pesquisa 85 pessoas, 81 idosos sendo 52 não diabéticos e 29 diabéticos, ambos os grupos 

apresentaram hipertensão, artrose, catarata e osteoporose. Os não diabéticos (90%) realizavam atividade física em média 5 

vezes por semana, por mais de 30 minutos, já os diabéticos (69%) realizavam em média, 4 vezes por semana. A qualidade de 

vida foram classificadas como regular a boa. A convivência com o diagnóstico e tratamento para os diabéticos não 

representa um problema sério para eles, mas se preocupam com as complicações que podem surgir e sentem-se culpados 

quando deixam de cuidar do diabetes. Sentem que a falta de metas claras no cuidado do seu diabetes é um problema para 

eles, bem como os sentimentos de privação das refeições. E socialmente relatam como problema sério sentirem que amigos 

e familiares não apoiam seus esforços em lidar com o seu diabete. Os não- diabéticos estão em sua maioria satisfeitos com 

a sua imagem, já para os diabéticos a imagem corporal esperada é sempre menor do que a percebida, apontando sinais de 

insatisfação corporal, percepção de obesidade e o desejo de magreza. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Objetivo alcançado, o diabetes interfere pouco na qualidade de vida dos idosos, mas reflete muito na imagem corporal. A 

abordagem deve ser realizado por equipe multidisciplinar, para garantir qualidade de vida aos mesmos. 
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TITULO 
O NEGRO NA HISTÓRIA E NA LITERATURA: INTERFACES DO DARWINISMO SOCIAL NA REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE 

NEGRA BRASILEIRA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trabalho analisa a representação do negro na história e na literatura brasileira, como as influencias das teorias raciais de 

finais do século XIX até meados do século XX e parte da análise da obra "O Negro Na Ficção Brasileira" do brasilianista 

Americano Gregory Rabassa (1922 - 2016) publicado no Brasil em 1965. A pesquisa busca compreender de que maneira as 

teorias raciais deste período influenciaram na historiografia brasileira escrita por Nina Rodrigues e se estas impactam na 

formação da identidade negra. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a produção historiográfica brasileira, em especifico de Nina Rodrigues e, deste modo, refletir sobre a representação 

construída para os negros na literatura brasileira em relação ao darwinismo social. 
 

Aplicou-se a Análise do Discurso mediante a desconstrução do discurso ao nível da práxis, pois identifica dicotomias 

METODOLOGIA 
atribuídas a representação dos negros como forma de discurso na obra literária "Os Africanos No Brasil" do intelectual 

Raimundo Nina Rodrigues (1862 - 1906), em comparação com a obra "O negro Na Ficção Brasileira" de Gregory Rabassa 

(1922 - 2016), em relação a imagem do negro no final do século XIX e meados do século XX. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A partir das bases teóricas foucaultianas da Nova História, obteve-se os resultados em Ninas Rodrigues e Gregory Rabassa, 

sendo que em Nina Rodrigues o negro aparece sobre um discurso racista sustentado na ideia de desigualdade absoluta e 

incondicional em relação ao branco. Ele acreditava que o fator degenerativo da população brasileira era o mestiço, fruto da 

mistura racial do sangue superior do branco com o sangue inferior do negro na escala evolutiva, atribui a loucura e a 

criminalidade como propensão da raça inferior negra, na religião descreveu um quadro evolutivo colocando o negro no 

ultimo nível intelectual atrasado e inferior. Comparando aos resultados na obra de Gregory Rabassa, os personagens negros 

são identificados sobre um olhar distanciado e distorcido, em sua maioria, marcado por um discurso preconceituoso e 

tendencioso proveniente das teorias raciais. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As teorias raciais da Europa do final do século XIX e inicio do século XX serviram como instrumento regulador no processo    

de manutenção do poder e dominação da elite intelectual brasileira sobre o viés do discurso cientifico. O darwinismo social 

influenciou na construção ideológica racista do pensamento de superioridade e inferioridade racial na história e na literatura 

brasileira, deixando marcas profundas na construção da identidade negra brasileira até os dias atuais. 
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TITULO 
Efeito paradoxal do antioxidante quercetina sobre a cinética e integridade de espermatozoides caprinos submetidos à 

criopreservação 
 

 

INTRODUCAO 
A geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) representa um dos principais efeitos adversos relacionados à 

criopreservação espermática, levando a peroxidação dos lipídeos que compõe a membrana dos espermatozoides. 
 
 

 
OBJETIVOS 

O estudo teve por objetivo avaliar a eficácia do antioxidante Quercetina (QC) quando incorporado durante diferentes fases do 

processo de criopreservação de espermatozoides caprinos sobre o grau de peroxidação lipídica (PL) e estresse oxidativo 

celular. 
 

 

 
Foram selecionados 4 bodes adultos, colhendo-se 4 ejaculados de cada animal (n=16 amostras) através de vagina artificial 

própria para a espécie. Cada ejaculado foi diluído em PBS e dividido em duas partes iguais. Nessa fase 10(#38)#956;M/ml 

de Quercetina foram adicionados apenas em uma das alíquotas, havendo a formação de um grupo controle sem acréscimo 

de antioxidantes. O material das duas alíquotas foi submetido a centrifugação (500g/10 minutos) para retirada do plasma 

seminal. Após descarte do sobrenadante novamente as amostras foram diluídas em PBS para formar 4 grupos 

experimentais: Grupo 1 Controle (sem adição de antioxidantes); Grupo 2 (G2, adição de 10 µM/mL de QC apenas após a 

centrifugação); Grupo 3 (G3, recebeu a adição de 10µM/mL de QC antes da centrifugação) e Grupo 4 (G4, recebeu a adição 

METODOLOGIA de 10µM/mL de QC antes e mais 10µM/mL de QC após a centrifugação totalizando 20µM/mL). Amostras dos 4 grupos 

experimentais foram diluídas em meio de criopreservação Tris gema de ovo contendo 6,0% de glicerol, envasadas em 

palhetas de 0,5ml, refrigeradas e criopreservadas em vapor de nitrogênio líquido. Após a descongelação o grau de 

peroxidação lipídica de cada amostra espermática foi avaliado indiretamente pela quantificação das sustâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS), segundo técnica descrita por Nichi et al., (2006). Para o teste foram mensuradas as 

concentrações de TBARS formadas de maneira espontânea e induzida (estímulo à produção de EROS pela incubação com 

íons ferro), realizando-se a leitura através de espectrofotômetro (535 nm). Os dados gerados foram analisados através de 

modelo linear geral de análise de variância, utilizando médias ajustadas (LS Means, SAS®). 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora não tenham sido observadas diferenças para a quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico quando 

comparados os diferentes grupos experimentais na técnica que mensura o estresse oxidativo espontâneo (P(#62)0,05), 

maiores concentrações de TBARS foram observados para o grupo controle (706,51a nmol/mL) quando comparado aos 

grupos que receberam 10µM/mL (G2=339,73b nmol/mL; G3=319,84b nmol/Ml) ou 20µM/mL de (QC 328,49b nmol/Ml). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Através da técnica de TBARS é possível quantificar os produtos finais da peroxidação lipídica (peróxidos lipídicos, 

malondialdeídos e demais aldeídos de baixo peso molecular) que ocorre em função do estresse oxidativo pelo qual as 

células espermáticas são submetidas durante a criopreservação. Dessa forma, conclui-se que a incorporação de Quercetina 

foi capaz de prevenir o estresse oxidativo e PL de espermatozoides caprinos, independente da fase do processo de 

criopreservação em que o antioxidante foi incorporado. 
 

 

 

REFERENCIAS    
NICHI, M; BOLS, P. E. J.; ZÜGE, R. M. et al. Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and Bos taurus bulls raised 

under tropical conditions. Theriogenelogy, v. 66, p. 822-828, 2006. 
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TITULO 
Efeito paradoxal do antioxidante quercetina sobre a cinética e integridade de espermatozoides caprinos submetidos à 

criopreservação 
 

 

INTRODUCAO 
A geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) representa um dos principais efeitos adversos relacionados à 

criopreservação espermática, levando a peroxidação dos lipídeos que compõe a membrana dos espermatozoides. 
 
 

 
OBJETIVOS 

O estudo teve por objetivo avaliar a eficácia do antioxidante Quercetina (QC) quando incorporado durante diferentes fases do 

processo de criopreservação de espermatozoides caprinos sobre o grau de peroxidação lipídica (PL) e estresse oxidativo 

celular. 
 

 

 
Foram selecionados 4 bodes adultos, colhendo-se 4 ejaculados de cada animal (n=16 amostras) através de vagina artificial 

própria para a espécie. Cada ejaculado foi diluído em PBS e dividido em duas partes iguais. Nessa fase 10(#38)#956;M/ml 

de Quercetina foram adicionados apenas em uma das alíquotas, havendo a formação de um grupo controle sem acréscimo 

de antioxidantes. O material das duas alíquotas foi submetido a centrifugação (500g/10 minutos) para retirada do plasma 

seminal. Após descarte do sobrenadante novamente as amostras foram diluídas em PBS para formar 4 grupos 

experimentais: Grupo 1 Controle (sem adição de antioxidantes); Grupo 2 (G2, adição de 10 µM/mL de QC apenas após a 

centrifugação); Grupo 3 (G3, recebeu a adição de 10µM/mL de QC antes da centrifugação) e Grupo 4 (G4, recebeu a adição 

METODOLOGIA de 10µM/mL de QC antes e mais 10µM/mL de QC após a centrifugação totalizando 20µM/mL). Amostras dos 4 grupos 

experimentais foram diluídas em meio de criopreservação Tris gema de ovo contendo 6,0% de glicerol, envasadas em 

palhetas de 0,5ml, refrigeradas e criopreservadas em vapor de nitrogênio líquido. Após a descongelação o grau de 

peroxidação lipídica de cada amostra espermática foi avaliado indiretamente pela quantificação das sustâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS), segundo técnica descrita por Nichi et al., (2006). Para o teste foram mensuradas as 

concentrações de TBARS formadas de maneira espontânea e induzida (estímulo à produção de EROS pela incubação com 

íons ferro), realizando-se a leitura através de espectrofotômetro (535 nm). Os dados gerados foram analisados através de 

modelo linear geral de análise de variância, utilizando médias ajustadas (LS Means, SAS®). 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora não tenham sido observadas diferenças para a quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico quando 

comparados os diferentes grupos experimentais na técnica que mensura o estresse oxidativo espontâneo (P(#62)0,05), 

maiores concentrações de TBARS foram observados para o grupo controle (706,51a nmol/mL) quando comparado aos 

grupos que receberam 10µM/mL (G2=339,73b nmol/mL; G3=319,84b nmol/Ml) ou 20µM/mL de (QC 328,49b nmol/Ml). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Através da técnica de TBARS é possível quantificar os produtos finais da peroxidação lipídica (peróxidos lipídicos, 

malondialdeídos e demais aldeídos de baixo peso molecular) que ocorre em função do estresse oxidativo pelo qual as 

células espermáticas são submetidas durante a criopreservação. Dessa forma, conclui-se que a incorporação de Quercetina 

foi capaz de prevenir o estresse oxidativo e PL de espermatozoides caprinos, independente da fase do processo de 

criopreservação em que o antioxidante foi incorporado. 
 

 

 

REFERENCIAS    
NICHI, M; BOLS, P. E. J.; ZÜGE, R. M. et al. Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and Bos taurus bulls raised 

under tropical conditions. Theriogenelogy, v. 66, p. 822-828, 2006. 
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TITULO 
Efeito paradoxal do antioxidante quercetina sobre a cinética e integridade de espermatozoides caprinos submetidos à 

criopreservação 
 

 

INTRODUCAO 
A geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) representa um dos principais efeitos adversos relacionados à 

criopreservação espermática, levando a peroxidação dos lipídeos que compõe a membrana dos espermatozoides. 
 
 

 
OBJETIVOS 

O estudo teve por objetivo avaliar a eficácia do antioxidante Quercetina (QC) quando incorporado durante diferentes fases do 

processo de criopreservação de espermatozoides caprinos sobre o grau de peroxidação lipídica (PL) e estresse oxidativo 

celular. 
 

 

 
Foram selecionados 4 bodes adultos, colhendo-se 4 ejaculados de cada animal (n=16 amostras) através de vagina artificial 

própria para a espécie. Cada ejaculado foi diluído em PBS e dividido em duas partes iguais. Nessa fase 10(#38)#956;M/ml 

de Quercetina foram adicionados apenas em uma das alíquotas, havendo a formação de um grupo controle sem acréscimo 

de antioxidantes. O material das duas alíquotas foi submetido a centrifugação (500g/10 minutos) para retirada do plasma 

seminal. Após descarte do sobrenadante novamente as amostras foram diluídas em PBS para formar 4 grupos 

experimentais: Grupo 1 Controle (sem adição de antioxidantes); Grupo 2 (G2, adição de 10 µM/mL de QC apenas após a 

centrifugação); Grupo 3 (G3, recebeu a adição de 10µM/mL de QC antes da centrifugação) e Grupo 4 (G4, recebeu a adição 

METODOLOGIA de 10µM/mL de QC antes e mais 10µM/mL de QC após a centrifugação totalizando 20µM/mL). Amostras dos 4 grupos 

experimentais foram diluídas em meio de criopreservação Tris gema de ovo contendo 6,0% de glicerol, envasadas em 

palhetas de 0,5ml, refrigeradas e criopreservadas em vapor de nitrogênio líquido. Após a descongelação o grau de 

peroxidação lipídica de cada amostra espermática foi avaliado indiretamente pela quantificação das sustâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS), segundo técnica descrita por Nichi et al., (2006). Para o teste foram mensuradas as 

concentrações de TBARS formadas de maneira espontânea e induzida (estímulo à produção de EROS pela incubação com 

íons ferro), realizando-se a leitura através de espectrofotômetro (535 nm). Os dados gerados foram analisados através de 

modelo linear geral de análise de variância, utilizando médias ajustadas (LS Means, SAS®). 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora não tenham sido observadas diferenças para a quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico quando 

comparados os diferentes grupos experimentais na técnica que mensura o estresse oxidativo espontâneo (P(#62)0,05), 

maiores concentrações de TBARS foram observados para o grupo controle (706,51a nmol/mL) quando comparado aos 

grupos que receberam 10µM/mL (G2=339,73b nmol/mL; G3=319,84b nmol/Ml) ou 20µM/mL de (QC 328,49b nmol/Ml). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Através da técnica de TBARS é possível quantificar os produtos finais da peroxidação lipídica (peróxidos lipídicos, 

malondialdeídos e demais aldeídos de baixo peso molecular) que ocorre em função do estresse oxidativo pelo qual as 

células espermáticas são submetidas durante a criopreservação. Dessa forma, conclui-se que a incorporação de Quercetina 

foi capaz de prevenir o estresse oxidativo e PL de espermatozoides caprinos, independente da fase do processo de 

criopreservação em que o antioxidante foi incorporado. 
 

 

 

REFERENCIAS    
NICHI, M; BOLS, P. E. J.; ZÜGE, R. M. et al. Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and Bos taurus bulls raised 

under tropical conditions. Theriogenelogy, v. 66, p. 822-828, 2006. 
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TITULO 
Efeito paradoxal do antioxidante quercetina sobre a cinética e integridade de espermatozoides caprinos submetidos à 

criopreservação 
 

 

INTRODUCAO 
A geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) representa um dos principais efeitos adversos relacionados à 

criopreservação espermática, levando a peroxidação dos lipídeos que compõe a membrana dos espermatozoides. 
 
 

 
OBJETIVOS 

O estudo teve por objetivo avaliar a eficácia do antioxidante Quercetina (QC) quando incorporado durante diferentes fases do 

processo de criopreservação de espermatozoides caprinos sobre o grau de peroxidação lipídica (PL) e estresse oxidativo 

celular. 
 

 

 
Foram selecionados 4 bodes adultos, colhendo-se 4 ejaculados de cada animal (n=16 amostras) através de vagina artificial 

própria para a espécie. Cada ejaculado foi diluído em PBS e dividido em duas partes iguais. Nessa fase 10(#38)#956;M/ml 

de Quercetina foram adicionados apenas em uma das alíquotas, havendo a formação de um grupo controle sem acréscimo 

de antioxidantes. O material das duas alíquotas foi submetido a centrifugação (500g/10 minutos) para retirada do plasma 

seminal. Após descarte do sobrenadante novamente as amostras foram diluídas em PBS para formar 4 grupos 

experimentais: Grupo 1 Controle (sem adição de antioxidantes); Grupo 2 (G2, adição de 10 µM/mL de QC apenas após a 

centrifugação); Grupo 3 (G3, recebeu a adição de 10µM/mL de QC antes da centrifugação) e Grupo 4 (G4, recebeu a adição 

METODOLOGIA de 10µM/mL de QC antes e mais 10µM/mL de QC após a centrifugação totalizando 20µM/mL). Amostras dos 4 grupos 

experimentais foram diluídas em meio de criopreservação Tris gema de ovo contendo 6,0% de glicerol, envasadas em 

palhetas de 0,5ml, refrigeradas e criopreservadas em vapor de nitrogênio líquido. Após a descongelação o grau de 

peroxidação lipídica de cada amostra espermática foi avaliado indiretamente pela quantificação das sustâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS), segundo técnica descrita por Nichi et al., (2006). Para o teste foram mensuradas as 

concentrações de TBARS formadas de maneira espontânea e induzida (estímulo à produção de EROS pela incubação com 

íons ferro), realizando-se a leitura através de espectrofotômetro (535 nm). Os dados gerados foram analisados através de 

modelo linear geral de análise de variância, utilizando médias ajustadas (LS Means, SAS®). 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora não tenham sido observadas diferenças para a quantidade de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico quando 

comparados os diferentes grupos experimentais na técnica que mensura o estresse oxidativo espontâneo (P(#62)0,05), 

maiores concentrações de TBARS foram observados para o grupo controle (706,51a nmol/mL) quando comparado aos 

grupos que receberam 10µM/mL (G2=339,73b nmol/mL; G3=319,84b nmol/Ml) ou 20µM/mL de (QC 328,49b nmol/Ml). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Através da técnica de TBARS é possível quantificar os produtos finais da peroxidação lipídica (peróxidos lipídicos, 

malondialdeídos e demais aldeídos de baixo peso molecular) que ocorre em função do estresse oxidativo pelo qual as 

células espermáticas são submetidas durante a criopreservação. Dessa forma, conclui-se que a incorporação de Quercetina 

foi capaz de prevenir o estresse oxidativo e PL de espermatozoides caprinos, independente da fase do processo de 

criopreservação em que o antioxidante foi incorporado. 
 

 

 

REFERENCIAS    
NICHI, M; BOLS, P. E. J.; ZÜGE, R. M. et al. Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and Bos taurus bulls raised 

under tropical conditions. Theriogenelogy, v. 66, p. 822-828, 2006. 
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TITULO 
O Poder da Imprensa durante o Governo de Getúlio Vargas: Uma Análise do Jornal O Estado de S. São Paulo em Agosto de 

1954 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Neste projeto de pesquisa investiga-se o trabalho da imprensa relacionado com o conturbado momento político vivido no 

Brasil em agosto de 1954, que culminou com o suicídio do presidente da República Getúlio Vargas. Analisamos, em 

particular o jornal O Estado de S. Paulo, e a postura tomada por este importante periódico. Realizamos um levantamento das 

edições de agosto de 1954 para obtermos uma idéia do poder de influência da imprensa sobre a sociedade. 

Procuramos,desta maneira,compreender até que ponto estas organizações poderiam conscientizar, manipular ou controlar a 

opinião pública. Apesar disso, as massas mantiveram seu apoio a Vargas. Após sua morte, verificamos uma “quebradeira” no 

Rio de Janeiro com ataques, sobretudo, contra jornais que atacaram o presidente. Utilizamos como fonte primária, editoriais, 

manchetes, e reportagens veiculadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, 24 exemplares publicados no mês de agosto de 1954. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender a trajetória e a força do jornal O Estado de S. Paulo, através da análise dos episódios que culminaram com o 

suicídio do presidente Getúlio Vargas, bem como seus desdobramentos nos dias que se seguiram ao trágico episódio. 
 

Para o desenvolvimento do trabalho realizamos pesquisas nos arquivos da Hemeroteca Mário de Andrade, identificado as 

METODOLOGIA matérias relacionadas com os acontecimentos ocorridos durante o final do ultimo governo Vargas, publicadas pelo jornal O 

Estado de S. Paulo. Tomamos como referencial teórico a perspectiva de autores relacionados à Escola de Frankfurt. 
 

 
RESULTADOS 

Sabemos que a quantidade de leitores de jornais e revistas é pequena em comparação com os que assistem televisão e 

ouvem rádio. No entanto, os conglomerados da comunicação agregam esses vários veículos, promovendo uma atuação 

conjunta na elaboração e difusão de ideias, ideologias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Percebemos que o jornal O Estado de S. Paulo, teve um papel importante na desconstrução da imagem de Vargas, com 

fortes ataques ao seu governo e à sua pessoa. Depois de sua morte, em 24 de agosto de 1954, deu pouco destaque à esse 

episódio importante da história nacional e tentou, de certa forma, construir uma imagem negativa de Getúlio Vargas. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 
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TITULO Terapia Complexa pós mastectomia 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Embora existam mais de 200 tipos de câncer, o de mama é o que frequentemente acomete as mulheres brasileiras e o 

segundo que mais atinge as mulheres mundialmente, principalmente após os 50 anos e compromete a funcionalidade e auto 

estima. A cirurgia comumente realizada é a mastectomia, a qual traz grandes complicações, sendo o linfedema, a principal.   

O tratamento do carcinoma de mama deve ser multidisciplinar, e o fisioterapeuta terá o papel de manter e melhorar a 

qualidade de vida com ganho funcional desta mulher em associação aos procedimentos médicos, psicológicos, e  

nutricionais. Linfedema consiste no acumulo de linfa após a linfodenectomia, o edema ocasionado gera transtornos 

funcionais, estéticos e psicossociais. Através da Terapia Complexa Descongestiva, resultados significantes vem sendo 

alcançados, a TCD consiste na combinação de 3 técnicas, sendo elas: a cinesioterapia com exercícios capazes de ajudar a 

mover e drenar a linfa, reduzindo o edema do membro acometido; a drenagem linfática que é um tipo de massagem que que 

atua no sistema linfático através de estímulos táteis para ocorrer a movimentação das linfas até o linfonodo; e por fim o 

enfaixamento progressivo que é utilizado para dar continuidade e maior eficácia os efeitos da drenagem linfática manual,  

pois previne um novo acúmulo de fluido após a drenagem. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer a Terapia Complexa no tratamento do linfedema pós mastectomia. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, a busca pela literatura ocorreu na Biblioteca Dr. Milton Soldani Afonso e das bases 

de dados LILACS, Scielo, consultada por meio do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Biblioteca Regional de 

METODOLOGIA Medicina (BIREME) e MEDLINE, acessada por meio do PUBMED, um serviço da biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 

Unidos e os artigos utilizados foram publicados no período de 2009 a 2017. Foram selecionados 28 referências, sendo, 22 

artigos, 20 nacionais e 2 internacional, 2 livros e 4 sites. 
 

 
 

RESULTADOS 

Observamos que a Terapia Complexa, tem efeito positivo na recuperação das pacientes pós mastectomia. As três técnicas 

demonstram bons resultados quando combinadas, assim restaurando a qualidade de vida dessas mulheres e reintegrando 

as suas atividades de vida diária. As técnicas unidas reduzem significativamente o linfedema. Mas através dessa revisão 

pode-se notar que faltam estudos clínicos para afirmar qual das técnicas é mais eficaz na redução do linfedema. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A fisioterapia vem demonstrando grande eficiência através de pacientes que foram submetidas a terapia complexa 

descongestiva, portanto esta técnica é essencial na recuperação da mastectomizada e a mostrou-se eficaz na redução do 

linfedema. 
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TITULO O Romance Histórico: Perfis Psicológicos de Personagens Negros na Literatura Brasileira no inicio do século XX 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O trabalho pretende analisar aspectos psicológicos e afetivos de personagens negros na literatura brasileira no fim do 

século XIX e início do século XX e a obra que dará ensejo é o livro do escritor Nuto Sant’Anna (1939) intitulado ‘Thebas, o 

escravo’, romance abordado na obra de Gregory Rabassa (1965) ‘O Negro na Ficção Brasileira’. Para tanto, a pesquisa 

propõe os seguintes questionamentos: como o escritor considera os negros? Tais, considerações se associam a quais tipos 

e classificações psicológicas? Como a psiquiatria da época considerava os perfis psicológicos que são identificados no 

romance? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as influências do racismo científico na construção da psique dos negros tratados na obra identificada como 

pertencente a Geração de 30, bem como compreender suas influências na literatura delimitada por esta pesquisa. 
 

A obra literária compreende o material documental, tratado pelo método comparativo que procurará relacionar as diferenças 

METODOLOGIA de comportamento entre as personagens e sua psique, a partir dos diagnósticos propostos no manual Psiquiatria Clínica e 

Forense de Antônio Carlos Pacheco e Silva (1945). 
 

 
 

RESULTADOS 

As similitudes entre as ciências, que diretamente ou indiretamente influenciaram na construção das representações 

atribuídas pela Medicina aos negros, permitem revisar a relação entre a influência das teorias raciais do contexto histórico 

na construção do perfil psicológico dos negros no romance. No caso em estudo, são os brancos que assumem os desvios 

costumeiramente atribuídos aos negros, logo, o autor propõe uma desconstrução dos comportamentos nas relações raciais. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O fato de o autor não atribuir aos negros do início do século XX nenhum desvio patológico como ocorre com as personagens 

brancas, faz com que o haja uma reinterpretação dos negros na trama ficcional. A obra, ao conferir os subsídios com os 

quais os negros assumem suas vidas sem receio, sem medo, com orgulho de suas origens, desloca, por assim dizer, a 

representação de grupos ainda isolados e amplifica a experiência e a história dos negros no Brasil. 
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TITULO O lúdico no ensino da Língua Inglesa 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este projeto intitulado “Inglês com música” baseia-se em atividades com música aplicadas em sala de aula para o Curso de 

Letras. Abordamos temas voltados à presença do inglês no cotidiano dos alunos, focados na importância de seu 

aprendizado, bem como aspectos característicos dos países falantes da língua inglesa, levando-os à percepção das 

diferenças entre raças, como forma de entendê-las. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar a possibilidade da utilização da música como atividade lúdica para o ensino do inglês, incluindo temas voltados à 

diversidade cultural. Valorizar aspectos voltados à pluralidade cultural, entre povos falantes da língua inglesa, na intenção 

de interpretar o seu aprendizado, oportunizando aos estudantes associar a incorporação deste idioma à sua realidade. 
 

 

 
Pesquisa bibliográfica fundamentada nos PCN’s, em Huizinga justificando o lúdico e Canclini referente ao estudo das 

METODOLOGIA 
culturas. Em pesquisa qualitativa participaram alunos do Curso de Letras da Faculdade de Santo André, entre 2014 e 2017, 

apresentando seminários, nos quais elegiam uma canção e trabalhavam o seu contexto gramatical, histórico, regional e 

cultural. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Dentre as várias escolhidas, estudamos a música Dear Mama interpretada pelo rapper Tupac Shakur. Neste exemplo foi 

possível associar idioma e costumes, pois trabalharam o fato de esta ser uma melodia que trata da vida na periferia. As 

atividades produziram o entendimento do tema e, promoveram a conscientização de sua própria identidade, rompendo 

preconceitos. Notou-se o desenvolvimento dos alunos e o interesse pelas aulas de língua inglesa, ao conhecer as diferenças 

culturais que existem no mundo que os cerca, e perceberam através da música a presença do inglês em seu cotidiano, 

entendendo-o como parte de seu desenvolvimento, igualmente se dispondo a aceitar e entender a importância de aprendê- 

lo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Trabalhar com diversidade cultural no ensino de inglês, proporcionou a compreensão de uma realidade até então 

desconhecida por nossos alunos, considerando seu cotidiano. Vê-se, como metodologia, uma oportunidade de contribuição 

para a formação social crítica e intelectual dos educandos. Ao contextualizar o ensino de línguas, viabiliza a inserção social 

deste aluno, além do respeito à diversidade cultural. 
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TITULO Sistemas abstratos, confiança e influenciadores digitais 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A vida moderna está profundamente ligada a mecanismos de confiança em sistemas abstratos e, principalmente, na 

credibilidade de pessoas, empresas e instituições. Isso nos permite, entre outras coisas, morar em edificações, embarcar em 

um avião, utilizar as tecnologias para estabelecer relações sociais à distância e até mesmo aceitar que um desconhecido 

possa impactar em nossas decisões de compra. Para fins deste trabalho, parte-se do entendimento de que todos somos 

influenciadores digitais na medida em que estamos inseridos numa sociedade conectada em rede (CASTELLS, 2017) e 

midiatizada, o que nos possibilita compartilhar experiências e emitir opiniões por meio das Tecnologias Digitais de 

Informação e de Comunicação (TICs) e mídias sociais. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

À luz dos conceitos formulados por Anthony Giddens (1991, 2002) sobre os processos de desencaixe, as fichas simbólicas, 

os sistemas especializados, o risco e a confiança, esta comunicação tem o objetivo de discutir como é construída e 

percebida a relevância dos influenciadores digitais, bem como os aspectos que envolvem a validação e o engajamento às 

opiniões por eles expressas em diversas plataformas. 
 

 

 
METODOLOGIA Revisão bibliográfica 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Numa perspectiva interdisciplinar, buscar-se-á também o diálogo das formulações teórico-conceituais do sociólogo britânico 

com os processos de identificação (HALL, 1997) e de legitimação (BERGER; LUCKMANN, 2017; CHARAUDEAU, 2018), bem 

como o estabelecimento de conversações em rede (RECUERO, 2014), o consumo social (KOTLER et al., 2017) e a nova 

jornada do consumidor (LECINSKI, 2016). Com isso, problematiza-se o contexto atual em que a percepção dos 

consumidores passa a ter tanta importância para as empresas quanto os aspectos econômicos envolvidos no cálculo do  

valor de uma marca. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As conclusões apontam que viver na modernidade significa confiar nos mecanismos abstratos de desencaixe, nas fichas 

simbólicas e nos sistemas especializados. Isso ocorre apesar da instabilidade das múltiplas identidades possíveis e 

efêmeras, bem como das relações nas quais os vínculos são facilmente estabelecidos e desfeitos (BAUMAN, 2003, 2005). 

Sendo assim, nos casos em que hoje nos falta segurança de que estamos fazendo a melhor escolha ou conhecimento sobre 

um produto ou serviço, é a confiança na experiência de consumo de outras pessoas que nos leva a acreditar que as 

recomendações de conhecidos ou estranhos são mais isentas que os conteúdos publicitários ou depoimentos produzidos 

pelas celebridades que endossam marcas. 
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TITULO Relação entre o hemisfério lesado e as sequelas funcionais do Acidente Vascular Encefálico: Revisão de literatura. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Devido ao envelhecimento da população, há uma crescente frequência de casos de acidente vascular encefálico (AVE). No 

mundo o AVE é a segunda maior causa de morte e no Brasil, a primeira em ambos a maior causa de déficit neurológico e 

funcional. Os fatores de risco são classificados em modificáveis e não modificáveis. O quadro clínico é caracterizado pelo 

aparecimento de sinais e sintomas de forma súbita e geralmente, acompanhado de sequelas motoras e cognitivas. É 

necessário o estudo da fisiologia do Sistema Nervoso Central (SNC) referente às funções do córtex, dos hemisférios 

cerebrais, para uma melhor compreensão das dificuldades encontradas pelos pacientes durante a realização das atividades 

de vida diária (AVD) em exercícios de fisioterapia no decorrer da reabilitação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar as sequelas de pacientes pós-AVE crônico e a relação com o hemisfério cerebral acometido de acordo com a 

literatura. 
 

Trata-se de uma revisão de literatura, compreendida entre o período de 2010 a 2018 nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola, tendo como palavras chave: Acidente vascular encefálico, funcionalidade, hemisférios cerebrais. Foram 

METODOLOGIA 
utilizados estudos divulgados em livros especializados, além de revisão esquematizada de base de dados disponíveis na 

internet, como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As sequelas mais frequentes são no hemicorpo contralateral à lesão, a hemiplegia e a espasticidade, que normalmente é 

desproporcional, podendo afetar mais o membro superior ou inferior. Em relação ao hemisfério afetado com maior 

frequência, se destaca o hemisfério direito. Além disso, a artéria cerebral média é a mais comprometida. Observou-se 

também que o subtipo de AVE mais frequente é o isquêmico associado a fatores de risco modificáveis. As realizações de 

atividades de vida diária (AVD) tais como: se vestir, alimentar-se, transferências de posições, andar, sentar e alcançar 

objetos são comprometidas nesses pacientes, interferindo no desempenho de suas atividades funcionais e na qualidade de 

vida. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A literatura consultada até o momento não conclui essa relação direta, apesar de haver diferenças entre as sequelas 

conforme o hemisfério comprometido e o quadro clínico muito variável, indo desde o leve até muito graves, com relação ao 

comprometimento funcional. 
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TITULO A AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
 
 

 
INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A avaliação da aprendizagem se trata de um instrumento de suma importância para a educação, pois a mesma 

serve como uma ponte no processo de aprendizagem dos discentes e um eixo norteador do trabalho do docente. O presente 

trabalho abordará formas avaliativas no ensino de geografia no contexto escolar. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS O trabalho tem por objetivo discutir a avaliação da aprendizagem no ensino de geografia, analisar os principais 

instrumentos de avaliação utilizados pelas escolas e compreender as formas em que a mesma pode ser utilizada, e sua 

relação com o fracasso escolar. De modo a contribuir para as questões inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. 
 

 

 
METODOLOGIA A metodologia utilizada neste trabalho será analise de bibliografias e referenciais teóricos como: artigos, 

METODOLOGIA 
livros do campo educacional, que abordam sobre a Avaliação da Aprendizagem no ensino de geografia, utilizando a 

avaliação como instrumento imprescindível a aprendizagem dos discentes e como um eixo norteador de todo o processo do 

trabalho docente. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO A avaliação não pode ser resumida há um simples processo classificatório, mas um ato de 

investigar e intervir, no entanto é um recurso pedagógico disponível ao educador para auxiliar o educando na construção do 

conhecimento. Portanto a geografia possui diversos conceitos, tais como: lugar, território, migração, economia, política, 

dinâmicas naturais dentre outras que contribui para aprendizagem. No entanto esse tema vem sendo bastante difundido e 

utilizado nos últimos vinte anos. Pesquisadores como LUCKESI (2011), HOFFMANN (2005), LIBANEO (1994), CAVALCANTI 

(2001), entre outros, têm apresentado trabalhos bastante significativos nessa área, que versam desde a constituição do 

educador reflexivo até a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES Com base nos autores mencionados no trabalho, percebemos que o docente ao preparar suas aulas e traçar 

seus objetivos necessita de um bom direcionamento e clareza de como avaliar os estudantes, pois caso contrário a 

avaliação será vista apenas como um meio de punição de quem avalia e fracasso de quem é avaliado. Portanto se tratando 

da avaliação da aprendizagem, o docente precisa estar atento as especificidades do educando, como sujeito único e 

singular, para que de fato vá ao encontro de suas dificuldades, utilizando-se de estratégias para que avalie e reavalie seu 

trabalho. LUCKESI (2011). 
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TITULO 
EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS APÓS A LEI DA REFORMA 

PSIQUIATRICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dependência em drogas é um problema de saúde pública multifatorial envolvendo dimensões biológicas, sociais e 

culturais. Com relação a formulação de políticas públicas existem dois setores que que dialogam com esses problemas de 

saúde pública, o de justiça e segurança pública e o de saúde a assistência social. Esse primeiro setor possui como 

paradigmas o proibicionismo e o antiproibicionismo, enquanto o segundo possui o paradigma asilar, psicossocial e de 

redução de danos (RD). Historicamente o Brasil aborda os usuários de drogas pelo modelo criminal e pelos paradigmas 

proibicionista e asilar. Essas características começam a ganhar força a partir dos anos 80, porém só ganham maior 

importância após a reforma psiquiátrica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura quanto as políticas de saúde pública voltadas para a atenção ao usuário de drogas ilícitas no Brasil após 

a lei da reforma psiquiátrica. 
 

Foi realizada revisão sistemática da literatura nos bancos de dados Cochrane, Scielo e PubMed pela busca e cruzamento 

METODOLOGIA dos descritores “saúde pública”, “promoção à saúde”, “drogas ilícitas”, “usuário de drogas” e “políticas de saúde”. Além 

disso, foram utilizados os filtros inglês e português para o idioma e período entre 2000 e 2018. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

No período pós reforma psiquiátrica é marcante a perda de força do paradigma asilar e emergência do psicossocial e da RD. 

Além disso, desde 2006 aplica-se uma medida antiproibicionista em relação à usuários promovendo maior facilidade de 

acesso à saúde pelo mesmo. A volta e aumento de tempo de acolhimento nas instituições asilares que ocorreram a partir de 

2015 apontam para uma necessidade social de maior atenção médica no controle de agravos causados pelo uso de 

drogas. 
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Orientador 2 
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Rosa Kazuye Koda D Amaral 

   

 
 

TITULO 
EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS APÓS A LEI DA REFORMA 

PSIQUIATRICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dependência em drogas é um problema de saúde pública multifatorial envolvendo dimensões biológicas, sociais e 

culturais. Com relação a formulação de políticas públicas existem dois setores que que dialogam com esses problemas de 

saúde pública, o de justiça e segurança pública e o de saúde a assistência social. Esse primeiro setor possui como 

paradigmas o proibicionismo e o antiproibicionismo, enquanto o segundo possui o paradigma asilar, psicossocial e de 

redução de danos (RD). Historicamente o Brasil aborda os usuários de drogas pelo modelo criminal e pelos paradigmas 

proibicionista e asilar. Essas características começam a ganhar força a partir dos anos 80, porém só ganham maior 

importância após a reforma psiquiátrica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura quanto as políticas de saúde pública voltadas para a atenção ao usuário de drogas ilícitas no Brasil após 

a lei da reforma psiquiátrica. 
 

Foi realizada revisão sistemática da literatura nos bancos de dados Cochrane, Scielo e PubMed pela busca e cruzamento 

METODOLOGIA dos descritores “saúde pública”, “promoção à saúde”, “drogas ilícitas”, “usuário de drogas” e “políticas de saúde”. Além 

disso, foram utilizados os filtros inglês e português para o idioma e período entre 2000 e 2018. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

No período pós reforma psiquiátrica é marcante a perda de força do paradigma asilar e emergência do psicossocial e da RD. 

Além disso, desde 2006 aplica-se uma medida antiproibicionista em relação à usuários promovendo maior facilidade de 

acesso à saúde pelo mesmo. A volta e aumento de tempo de acolhimento nas instituições asilares que ocorreram a partir de 

2015 apontam para uma necessidade social de maior atenção médica no controle de agravos causados pelo uso de 

drogas. 
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Cominoti. A política antidrogas brasileira: velhos dilemas. Psicologia (#38) Sociedade. 2008; 20 (2): 257-266. 6.Pratta 

Elisângela Maria Machado, Santos Manoel Antônio dos. Adolescência e uso de substâncias psicoativas: o impacto do nível 

socioeconômico. Rev. Latino-Am. Enfermagem . 2007 Oct; 15(spe): 806-811. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 159 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8243 Saúde Publica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3247881 - RAFAEL ARAUJO DE CASTRO 

 
2 - Aprovado 

 
6 - Pôster Eletrônico 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Rosa Kazuye Koda D Amaral 

  

 
 

TITULO 
EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS APÓS A LEI DA REFORMA 

PSIQUIATRICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dependência em drogas é um problema de saúde pública multifatorial envolvendo dimensões biológicas, sociais e 

culturais. Com relação a formulação de políticas públicas existem dois setores que que dialogam com esses problemas de 

saúde pública, o de justiça e segurança pública e o de saúde a assistência social. Esse primeiro setor possui como 

paradigmas o proibicionismo e o antiproibicionismo, enquanto o segundo possui o paradigma asilar, psicossocial e de 

redução de danos (RD). Historicamente o Brasil aborda os usuários de drogas pelo modelo criminal e pelos paradigmas 

proibicionista e asilar. Essas características começam a ganhar força a partir dos anos 80, porém só ganham maior 

importância após a reforma psiquiátrica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura quanto as políticas de saúde pública voltadas para a atenção ao usuário de drogas ilícitas no Brasil após 

a lei da reforma psiquiátrica. 
 

Foi realizada revisão sistemática da literatura nos bancos de dados Cochrane, Scielo e PubMed pela busca e cruzamento 

METODOLOGIA dos descritores “saúde pública”, “promoção à saúde”, “drogas ilícitas”, “usuário de drogas” e “políticas de saúde”. Além 

disso, foram utilizados os filtros inglês e português para o idioma e período entre 2000 e 2018. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

No período pós reforma psiquiátrica é marcante a perda de força do paradigma asilar e emergência do psicossocial e da RD. 

Além disso, desde 2006 aplica-se uma medida antiproibicionista em relação à usuários promovendo maior facilidade de 

acesso à saúde pelo mesmo. A volta e aumento de tempo de acolhimento nas instituições asilares que ocorreram a partir de 

2015 apontam para uma necessidade social de maior atenção médica no controle de agravos causados pelo uso de 

drogas. 
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TITULO 
EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS APÓS A LEI DA REFORMA 

PSIQUIATRICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dependência em drogas é um problema de saúde pública multifatorial envolvendo dimensões biológicas, sociais e 

culturais. Com relação a formulação de políticas públicas existem dois setores que que dialogam com esses problemas de 

saúde pública, o de justiça e segurança pública e o de saúde a assistência social. Esse primeiro setor possui como 

paradigmas o proibicionismo e o antiproibicionismo, enquanto o segundo possui o paradigma asilar, psicossocial e de 

redução de danos (RD). Historicamente o Brasil aborda os usuários de drogas pelo modelo criminal e pelos paradigmas 

proibicionista e asilar. Essas características começam a ganhar força a partir dos anos 80, porém só ganham maior 

importância após a reforma psiquiátrica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisar a literatura quanto as políticas de saúde pública voltadas para a atenção ao usuário de drogas ilícitas no Brasil após 

a lei da reforma psiquiátrica. 
 

Foi realizada revisão sistemática da literatura nos bancos de dados Cochrane, Scielo e PubMed pela busca e cruzamento 

METODOLOGIA dos descritores “saúde pública”, “promoção à saúde”, “drogas ilícitas”, “usuário de drogas” e “políticas de saúde”. Além 

disso, foram utilizados os filtros inglês e português para o idioma e período entre 2000 e 2018. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

No período pós reforma psiquiátrica é marcante a perda de força do paradigma asilar e emergência do psicossocial e da RD. 

Além disso, desde 2006 aplica-se uma medida antiproibicionista em relação à usuários promovendo maior facilidade de 

acesso à saúde pelo mesmo. A volta e aumento de tempo de acolhimento nas instituições asilares que ocorreram a partir de 

2015 apontam para uma necessidade social de maior atenção médica no controle de agravos causados pelo uso de 

drogas. 
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TITULO Abordagem da Fisioterapia no Pós Operatório de Lipoaspiração Abdominal 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A fisioterapia dermato-funcional, tem ganhado destaque por ter grande importância no pós-operatório cirúrgico. Os 

resultados finais das cirurgias plásticas são definidos pelo tratamento recebido no pós-operatório, onde minimiza sequelas e 

previne possíveis complicações, acelera o processo de cicatrização permitindo que o paciente retorne ao exercício de suas 

atividades diárias mais previamente. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer a atuação fisioterapêutica e analisar os recursos utilizados no pós-operatório de lipoaspiração abdominal. 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada através de 01 livro e 19 artigos científicos, na língua portuguesa, 

no período de 2008 à 2018, na base de dados Google Acadêmico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Bravo (2011) destacou a importância da atuação do fisioterapeuta no pós-operatório de lipoaspiração, na recuperação 

funcional estética, destacando, DLM, ultra-som e endermologia, potencializando a recuperação e reduzindo chances de 

complicação.Coutinho (2006), evidencia que os recursos fisioterapêuticos são imprescindíveis na minimização de edemas   

de pós-cirúrgico e mesmo em casos encaminhados aos recursos fisioterapêuticos mais tardios, foram observadas    

melhoras. Costa (2013) apresenta recursos fisioterapêuticos mais utilizados em pós-operatório de abdominoplastia e 

lipoaspiração, destacando a DLM, por não oferecer risco e poder ser aplicada precocemente no tratamento pós-cirúrgico. 

Meyer (2011) apresenta os recursos de DLM, ultrassom, endermoterapia e radiofrequência, utilizados em pós-operatório de 

lipoaspiração e destaca a valorização da DLM e em seguida o ultrassom como os recursos mais valorizados em pós- 

operatório de lipoaspiração, e todos tem sua eficácia desde que seja respeitado o nível de cicatrização. Silva (2013) aborda  

o recurso de cinesioterapia como eficaz em variadas cirurgias estéticas, destacando a lipoaspiração e a abdominoplastia,   

que alteram a função pulmonar, onde a cinesioterapia atua diminuindo a dispinéia, proporcionando ao retorno mais rápido 

das funções pulmonares. Schwuchow (2008) descreve a DLM como um recurso eficaz na diminuição de edema em pós- 

operatório de lipoaspiração de tronco em mulheres e na diminuição do quadro álgico. Gonçalves (2015) evidencia que a DLM 

é o recurso fisioterapêutico mais utilizado para resolução de edema, ou linfedema em tratamentos pós-cirurgicos e após, as 

orientações das avd’s, a cinesioterapia e o ultrassom, sendo sua atuação importante, na resolução do processo pós-cirurgico 

e na minimização de agravos. Battiston (2011), relata que a lipoaspiração, é a cirurgia mais frequentemente realizada tendo   

a fibrose em destaque como um problema comum, onde o recurso radiofrequência, que vem sendo usado nos protocolos, 

aplicado corretamente, tratando fibroses precoce e tardiamente assim, tornando um recurso importante em conjunto da 

atuação do fisioterapeuta em pós-cirurgicos. Silva (2014) destaca a importância do desempenho da fisioterapia dermato- 

funcional no pós-cirúrgico de lipoaspiração e abdominoplastia, reduzindo gradativamente a fibrose cicatricial, trazendo um 

resultado pós-cirurgico mais satisfatório. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A Fisioterapia tem um importante papel no pós-operatório de lipoaspiração abdominal, prevenindo, minimizando eventos 

teciduais e complicações comuns a execução da técnica, onde acelera o resultado e se mostra importante e necessária para 

um resultado cirúrgico final, satisfatório. 
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TITULO ATIVIDADE DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE SÉRICA COMO MARCADOR DE RISCO CARDIOVASCULAR 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade atualmente. Apesar dos esforços 

extensos na identificação de biomarcadores úteis para uma avaliação precoce do risco, apenas um número muito pequeno 

de biomarcadores úteis foi reconhecido. A gama-glutamiltransferase é um marcador sérico bem estabelecido para doença 

hepática. No entanto, a utilidade preditiva da GGT se aplica muito além da doença hepática: a GGT elevada está ligada ao 

aumento do risco de doenças cardiovasculares e mortalidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar uma revisão bibliográfica sobre a utilidade do exame Gama-GT em avaliar o risco cardiovascular e de mortalidade. 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de revistas indexadas no PubMed, utilizando as palavras- 

METODOLOGIA 
chave: gama-glutamiltransferase e risco cardiovascular e suas traduções em inglês: gamma-glutamyltransferase and 

cardiovascular risk. Foram incluídos na revisão artigos de pesquisa básica e de pesquisa clínica publicados em inglês ou 

português entre os anos de 1995 e fevereiro de 2018. Foram excluídos artigos exclusivamente de revisão 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Na base de dados PubMed ao realizar a pesquisa foram encontrados 423 artigos publicados entre os anos de 1995 e 

fevereiro de 2018. Destes 30,7% (130/423) foram incluídos nesta pesquisa, por serem artigos originais que estudaram a 

relação entre níveis séricos de gama-GT e doença cardiovascular ou mortalidade em geral. Do total de artigos analisados 

97,7% (127/130) mostravam associação positiva entre a atividade sérica de gama-GT e aterosclerose, espessamento das 

artérias, doença cardiovascular ou mortalidade em geral. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que a dosagem da atividade da enzima gama-GT pode ser utilizada como um marcador de risco 

cardiovascular, embora os valores de referência utilizados pelos laboratórios atualmente sejam apenas para avaliar função 

hepática. Um valor de referência diferente deve ser criado para separar pessoas com alto risco cardiovascular daqueles com 

baixo risco, permitindo detectar precocemente a doença cardiovascular e evitar complicações ou mortes. 
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TITULO Verificação da incidência de lesões articulares nos diferentes níveis de graduação nos praticantes de Jiu Jitsu 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Jiu-Jitsu brasileiro ou, lá fora, o Brazilian Jiu-Jitsu ou BJJ é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza 

essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Literalmente, 

j(#38)#363; em japonês signfica “suavidade”, “brandura”, e jutsu, “arte”, “técnica”. Daí seu sinônimo literal, “arte suave”. (1) 

Em 1917, o faixa-preta de Jiu-Jitsu se estabeleceu em Belém do Pará, Maeda concordou em ensinar ao garoto irrequieto a 

arte de se defender. (1) Carlos abriu, em 1925, a primeira academia de Jiu-Jitsu da família Gracie. (1) Com a constante 

evolução da arte, houve também um aumento no número de lesões das mais diversas ordens, devido aos golpes (chaves) 

serem aplicados com uso de alavancas em sua maioria sobre as articulações. As lesões articulares ocorrem quando a 

amplitude do movimento articular é excedida, causando dano aos tecidos de estabilização, hemorragia e edema. Há, 

portanto, estiramento dos ligamentos sem separação da superfície articular. (2) 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Verificar a incidência de lesões articulares nos diferentes níveis de graduação nos praticantes de Jiu Jitsu. 

Objetivo Específico • Avaliar as lesões mais frequentes no Jiu Jitsu. • Compreender os mecanismos de lesão nos praticantes 

de Jiu Jitsu. • Associar as principais lesões com a graduação dos atletas. 
 

 

 
Esse será um estudo prospectivo, onde serão avaliados 45 atletas de Jiu Jitsu, selecionados em academias específicas, e 

assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (anexo 1), concordando com o estudo. Não haverá despesas 

pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exame e consultas. Não terá custos para o deslocamento 

ao tratamento, sendo preferencialmente feito por transporte público e não tendo, também pagamento pela sua participação 

METODOLOGIA 
na pesquisa. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Critérios de inclusão: gênero feminino e masculino, com faixa etária de 18 a 

60 anos, que pratiquem Jiu Jitsu e que concordem com o TCLE. Critérios de exclusão: idade inferior a 18 e superior a 60 

anos, praticantes de outras artes marciais e que não concordem com o TCLE. Os participantes serão avaliados através de 

um questionário, onde verifica-se a ocorrência de lesões (anexo 3). Após o termino das sessões o departamento de 

estatística da Universidade Santo Amaro, realizará a analise dos resultados obtidos. (4) 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Após a realização da avaliação, espera-se que os praticantes mais graduados, tenham menos lesões articulares. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

(1) GRACIE, Hélio. Gracie Jiu Jitsu. São Paulo: Saraiva, 2007 (2) Lesões Articulares, disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=111247. Acesso em 20/06/2018. (3) SAFRAN, M. R., MCKEAG, D. B.; 
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TITULO A importância do vínculo familiar no processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo teve por objetivo refletir a respeito do impacto do vínculo na trajetória do sujeito em seu desenvolvimento e 

aprendizagem. O primeiro vínculo é abordado por vários autores, que defendem ser a família o primeiro e mais significativo 

dos vínculos, onde o sujeito reunirá atributos para suas relações futuras. O vínculo saudável será a base para alicerçar e 

aprimorar as potencialidades desse sujeito, aprendizagem, bons relacionamentos e autoria de pensamento serão as 

características pautadas em um vínculo suficientemente saudável. Tais características poderão ser observadas desde a 

primeira infância, em que o sujeito encontrará espaço e liberdade para opinar e discordar sem que ocorra a sobreposição do 

sentimento de culpa. Tendo a liberdade como um sentimento encorajador. 
 

 

 
OBJETIVOS reflexão sobre a importância do vincula familiar saudável no processo de ensino aprendizagem do sujeito 

 

METODOLOGIA estudo com amparo qualitativo no método bibliográfico qualitativo e exploratório 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O ambiente familiar servirá de ancoragem para as experiências futuras, pois é no ambiente familiar que o sujeito terá seu 

primeiro contato com as sensações que lhe proporcionarão ora significações de frustração ora de muitos estímulos. É certo 

que no decorrer da vida, muitas situações desfavoráveis poderão acontecer, porém as ancoragens e as memórias 

construídas por meio vínculo primário servirão de apoio para possibilidades de ressignificação. 
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psicopedagógica clínica da 
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TITULO A importância do vínculo familiar no processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo teve por objetivo refletir a respeito do impacto do vínculo na trajetória do sujeito em seu desenvolvimento e 

aprendizagem. O primeiro vínculo é abordado por vários autores, que defendem ser a família o primeiro e mais significativo 

dos vínculos, onde o sujeito reunirá atributos para suas relações futuras. O vínculo saudável será a base para alicerçar e 

aprimorar as potencialidades desse sujeito, aprendizagem, bons relacionamentos e autoria de pensamento serão as 

características pautadas em um vínculo suficientemente saudável. Tais características poderão ser observadas desde a 

primeira infância, em que o sujeito encontrará espaço e liberdade para opinar e discordar sem que ocorra a sobreposição do 

sentimento de culpa. Tendo a liberdade como um sentimento encorajador. 
 

 

 
OBJETIVOS reflexão sobre a importância do vincula familiar saudável no processo de ensino aprendizagem do sujeito 

 

METODOLOGIA estudo com amparo qualitativo no método bibliográfico qualitativo e exploratório 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O ambiente familiar servirá de ancoragem para as experiências futuras, pois é no ambiente familiar que o sujeito terá seu 

primeiro contato com as sensações que lhe proporcionarão ora significações de frustração ora de muitos estímulos. É certo 

que no decorrer da vida, muitas situações desfavoráveis poderão acontecer, porém as ancoragens e as memórias 

construídas por meio vínculo primário servirão de apoio para possibilidades de ressignificação. 
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TITULO Capacitação profissional: acolhimento com escuta qualificada para Unidades Básicas de Saúde da cidade de Itapeva - SP. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A escuta qualificada é uma das palavras chaves para o acolhimento. Significa que o usuário será ouvido e traduzir a 

necessidade de saúde numa oferta de serviço. É instrumento importante para a gestão do SUS. O acesso às ações de saúde 

é um direito universal, sendo dever das instâncias federativas subsidiar a qualidade e a integralidade. A descentralização 

proposta pelo SUS fortaleceu e ampliou a assistência oferecida nos municípios, sobretudo com a APS, modelo assistencial 

fundamentado na longitudinalidade e na ampliação do acesso, integrando políticas e ações governamentais. A APS passou a 

ser ponto preferencial, proporcionando aos indivíduos, famílias e comunidades o alcance de cuidados¹. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Capacitar gestores, oficiais administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais no 

processo de acolhimento com escuta qualificada como ferramenta de humanização do atendimento em Atenção Primária à 

Saúde. 
 

 

 
Apresentação teórica sobre “Acolhimento com escuta qualificada” para atendimento nas UBS com ESF, roda de conversa 

para discussão das práticas diárias e dinâmicas em grupo. A atividade prevista para duração de 16 horas, sendo três dias e 

METODOLOGIA quatro ações. Realizado visita técnica prévia à secretaria para uma reunião com a gestora da atenção básica. Seguiu-se os 

trabalhos de capacitação para um público-alvo de 60 participantes na Secretaria da Saúde de Itapeva e apresentação do 

Projeto Rondon® SP e sua atuação. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Iniciamos a organização/planejamento das atividades propostas após a realização da visita técnica com a gestora da 

Secretária da Saúde de Itapeva. Os trabalhos iniciados para capacitar um público-alvo de 60 participantes na Secretaria da 

Saúde, com apresentação do Projeto Rondon® SP e sua atuação. Apresentamos “Acolhimento com escuta qualificada e 

classificação de risco”, posteriormente, realizamos roda de conversa para esclarecimento de dúvidas e questionamentos 

sobre as práticas, vivências e dificuldades. Dificuldades encontradas: grande demanda de usuários; falta de profissionais 

capacitados; acúmulo de funções administrativas e assistenciais; problemas de fila de espera para consultas e 

agendamentos; dificuldade de relacionamento entre profissionais e usuários, principalmente falta de comunicação, 

entendimento e escuta. Por último, foram apresentadas propostas de intervenções por nossa equipe e pelos gestores da 

secretaria. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que o acolhimento com escuta qualificada requer um preparo de toda a equipe, utilizando a comunicação como 

instrumento para qualificação do serviço. Os participantes abordaram dimensões organizacional, social e geográfica, 

considerando o usuário ter acesso aos recursos disponíveis na unidade e, importância da população compreender as 

informações. 
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TITULO Capacitação profissional: acolhimento com escuta qualificada para Unidades Básicas de Saúde da cidade de Itapeva - SP. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A escuta qualificada é uma das palavras chaves para o acolhimento. Significa que o usuário será ouvido e traduzir a 

necessidade de saúde numa oferta de serviço. É instrumento importante para a gestão do SUS. O acesso às ações de saúde 

é um direito universal, sendo dever das instâncias federativas subsidiar a qualidade e a integralidade. A descentralização 

proposta pelo SUS fortaleceu e ampliou a assistência oferecida nos municípios, sobretudo com a APS, modelo assistencial 

fundamentado na longitudinalidade e na ampliação do acesso, integrando políticas e ações governamentais. A APS passou a 

ser ponto preferencial, proporcionando aos indivíduos, famílias e comunidades o alcance de cuidados¹. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Capacitar gestores, oficiais administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais no 

processo de acolhimento com escuta qualificada como ferramenta de humanização do atendimento em Atenção Primária à 

Saúde. 
 

 

 
Apresentação teórica sobre “Acolhimento com escuta qualificada” para atendimento nas UBS com ESF, roda de conversa 

para discussão das práticas diárias e dinâmicas em grupo. A atividade prevista para duração de 16 horas, sendo três dias e 

METODOLOGIA quatro ações. Realizado visita técnica prévia à secretaria para uma reunião com a gestora da atenção básica. Seguiu-se os 

trabalhos de capacitação para um público-alvo de 60 participantes na Secretaria da Saúde de Itapeva e apresentação do 

Projeto Rondon® SP e sua atuação. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Iniciamos a organização/planejamento das atividades propostas após a realização da visita técnica com a gestora da 

Secretária da Saúde de Itapeva. Os trabalhos iniciados para capacitar um público-alvo de 60 participantes na Secretaria da 

Saúde, com apresentação do Projeto Rondon® SP e sua atuação. Apresentamos “Acolhimento com escuta qualificada e 

classificação de risco”, posteriormente, realizamos roda de conversa para esclarecimento de dúvidas e questionamentos 

sobre as práticas, vivências e dificuldades. Dificuldades encontradas: grande demanda de usuários; falta de profissionais 

capacitados; acúmulo de funções administrativas e assistenciais; problemas de fila de espera para consultas e 

agendamentos; dificuldade de relacionamento entre profissionais e usuários, principalmente falta de comunicação, 

entendimento e escuta. Por último, foram apresentadas propostas de intervenções por nossa equipe e pelos gestores da 

secretaria. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que o acolhimento com escuta qualificada requer um preparo de toda a equipe, utilizando a comunicação como 

instrumento para qualificação do serviço. Os participantes abordaram dimensões organizacional, social e geográfica, 

considerando o usuário ter acesso aos recursos disponíveis na unidade e, importância da população compreender as 

informações. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1. Sousa MF, Hamann EM. Programa Saúde da Família no Brasil: uma agenda incompleta? Ciênc Saúde Colet. 2009;14(Suppl 

1):1325-35. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 56 p. : il. color. 

– (Série B. Textos Básicos de Saúde). 3. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 

Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 168 

 

 

 
2018 8257 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
2855763 - KAMILA LILIBETH ARAGÃO MARÇAL 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Jane de Eston Armond 

 
Fernanda de Oliveira Queiroz 

 

 
 

TITULO Lesão traumática de fígado: uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma constitui um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. É uma das principais causas de morte na 

atualidade, ocasionado pelo aumento da violência urbana e pelo avanço tecnológico da indústria automotiva. O fígado é o 

segundo órgão mais acometido em traumas abdominais com cerca de 35-45% do casos, atrás somente do trauma de baço 

(45-55%) (1). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre o diagnóstico e tratamento da lesão hepática. 
 

Foram utilizados dados do Pubmed, Scielo e de fontes governamentais, referentes ao trauma hepática, que datam de 1999 a 

METODOLOGIA 2018. Na coleta dos dados foram utilizados os seguintes descritores: trauma hepático, trauma abdominal, fígado, 

hemorragia abdominal. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com diversos estudos, o tratamento do trauma hepático mudou profundamente nas últimas três décadas com 

significante melhora nos prognósticos. O manejo da hemorragia ou trauma penetrante de fígado continua sendo um desafio    

(3). Em pacientes com suspeita de trauma intra-abdominal, a operação imediata é indicada no cenário de choque refratário    

com hemoperitônio. Todavia, a tomográfica computadorizada (CT) deve ser  feita  sempre  que  possível.  Se  uma  lesão 

hepática for identificada na TC, a decisão de priorizar ou não o tratamento não operatório (TNO) depende da gravidade do 

distúrbio fisiológico e da presença ou não de peritonite. As características da TC da lesão hepática, como grau de lesão   

hepática, presença de “blush” vascular ou extravasamento de contraste, o grau de hemoperitônio e a presença de lesões 

associadas também devem ser considerados na decisão de prosseguir com o TNO (4). Em pacientes hemodinamicamente 

estáveis, o manejo não operatório (TNO) do trauma hepático tornou-se o padrão a ser seguido com altos índices de sucesso 

que variam entre 80 – 100% (5). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apesar dos avanços tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, as taxas de morbimortalidade nos traumas hepáticos 

permanecem elevadas sendo o seu manejo ainda um desafio para a área médica. 
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TITULO Lesão traumática de fígado: uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma constitui um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. É uma das principais causas de morte na 

atualidade, ocasionado pelo aumento da violência urbana e pelo avanço tecnológico da indústria automotiva. O fígado é o 

segundo órgão mais acometido em traumas abdominais com cerca de 35-45% do casos, atrás somente do trauma de baço 

(45-55%) (1). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre o diagnóstico e tratamento da lesão hepática. 
 

Foram utilizados dados do Pubmed, Scielo e de fontes governamentais, referentes ao trauma hepática, que datam de 1999 a 

METODOLOGIA 2018. Na coleta dos dados foram utilizados os seguintes descritores: trauma hepático, trauma abdominal, fígado, 

hemorragia abdominal. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com diversos estudos, o tratamento do trauma hepático mudou profundamente nas últimas três décadas com 

significante melhora nos prognósticos. O manejo da hemorragia ou trauma penetrante de fígado continua sendo um desafio    

(3). Em pacientes com suspeita de trauma intra-abdominal, a operação imediata é indicada no cenário de choque refratário    

com hemoperitônio. Todavia, a tomográfica computadorizada (CT) deve ser  feita  sempre  que  possível.  Se  uma  lesão 

hepática for identificada na TC, a decisão de priorizar ou não o tratamento não operatório (TNO) depende da gravidade do 

distúrbio fisiológico e da presença ou não de peritonite. As características da TC da lesão hepática, como grau de lesão   

hepática, presença de “blush” vascular ou extravasamento de contraste, o grau de hemoperitônio e a presença de lesões 

associadas também devem ser considerados na decisão de prosseguir com o TNO (4). Em pacientes hemodinamicamente 

estáveis, o manejo não operatório (TNO) do trauma hepático tornou-se o padrão a ser seguido com altos índices de sucesso 

que variam entre 80 – 100% (5). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apesar dos avanços tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, as taxas de morbimortalidade nos traumas hepáticos 

permanecem elevadas sendo o seu manejo ainda um desafio para a área médica. 
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TITULO Lesão traumática de fígado: uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma constitui um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. É uma das principais causas de morte na 

atualidade, ocasionado pelo aumento da violência urbana e pelo avanço tecnológico da indústria automotiva. O fígado é o 

segundo órgão mais acometido em traumas abdominais com cerca de 35-45% do casos, atrás somente do trauma de baço 

(45-55%) (1). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre o diagnóstico e tratamento da lesão hepática. 
 

Foram utilizados dados do Pubmed, Scielo e de fontes governamentais, referentes ao trauma hepática, que datam de 1999 a 

METODOLOGIA 2018. Na coleta dos dados foram utilizados os seguintes descritores: trauma hepático, trauma abdominal, fígado, 

hemorragia abdominal. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com diversos estudos, o tratamento do trauma hepático mudou profundamente nas últimas três décadas com 

significante melhora nos prognósticos. O manejo da hemorragia ou trauma penetrante de fígado continua sendo um desafio    

(3). Em pacientes com suspeita de trauma intra-abdominal, a operação imediata é indicada no cenário de choque refratário    

com hemoperitônio. Todavia, a tomográfica computadorizada (CT) deve ser  feita  sempre  que  possível.  Se  uma  lesão 

hepática for identificada na TC, a decisão de priorizar ou não o tratamento não operatório (TNO) depende da gravidade do 

distúrbio fisiológico e da presença ou não de peritonite. As características da TC da lesão hepática, como grau de lesão   

hepática, presença de “blush” vascular ou extravasamento de contraste, o grau de hemoperitônio e a presença de lesões 

associadas também devem ser considerados na decisão de prosseguir com o TNO (4). Em pacientes hemodinamicamente 

estáveis, o manejo não operatório (TNO) do trauma hepático tornou-se o padrão a ser seguido com altos índices de sucesso 

que variam entre 80 – 100% (5). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apesar dos avanços tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, as taxas de morbimortalidade nos traumas hepáticos 

permanecem elevadas sendo o seu manejo ainda um desafio para a área médica. 
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TITULO Lesão traumática de fígado: uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma constitui um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. É uma das principais causas de morte na 

atualidade, ocasionado pelo aumento da violência urbana e pelo avanço tecnológico da indústria automotiva. O fígado é o 

segundo órgão mais acometido em traumas abdominais com cerca de 35-45% do casos, atrás somente do trauma de baço 

(45-55%) (1). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre o diagnóstico e tratamento da lesão hepática. 
 

Foram utilizados dados do Pubmed, Scielo e de fontes governamentais, referentes ao trauma hepática, que datam de 1999 a 

METODOLOGIA 2018. Na coleta dos dados foram utilizados os seguintes descritores: trauma hepático, trauma abdominal, fígado, 

hemorragia abdominal. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com diversos estudos, o tratamento do trauma hepático mudou profundamente nas últimas três décadas com 

significante melhora nos prognósticos. O manejo da hemorragia ou trauma penetrante de fígado continua sendo um desafio    

(3). Em pacientes com suspeita de trauma intra-abdominal, a operação imediata é indicada no cenário de choque refratário    

com hemoperitônio. Todavia, a tomográfica computadorizada (CT) deve ser  feita  sempre  que  possível.  Se  uma  lesão 

hepática for identificada na TC, a decisão de priorizar ou não o tratamento não operatório (TNO) depende da gravidade do 

distúrbio fisiológico e da presença ou não de peritonite. As características da TC da lesão hepática, como grau de lesão   

hepática, presença de “blush” vascular ou extravasamento de contraste, o grau de hemoperitônio e a presença de lesões 

associadas também devem ser considerados na decisão de prosseguir com o TNO (4). Em pacientes hemodinamicamente 

estáveis, o manejo não operatório (TNO) do trauma hepático tornou-se o padrão a ser seguido com altos índices de sucesso 

que variam entre 80 – 100% (5). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apesar dos avanços tecnológicos de diagnósticos e tratamentos, as taxas de morbimortalidade nos traumas hepáticos 

permanecem elevadas sendo o seu manejo ainda um desafio para a área médica. 
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TITULO O transtorno de personalidade antissocial e sua relação com o superego na visão psicanalítica. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O superego é uma das três estruturas psíquicas que são responsáveis pela personalidade. Conhecido como consciência 

moral, é regido pelo princípio da moralidade, denomina o que é certo e errado, originando o sentimento de 

culpa.Porém,alguns indivíduos não vivenciam essa culpa, por serem portadores do Transtorno de Personalidade 

Antissocialnão apresentam essa característica não compartilhando dessa experiência. Esta pesquisa, portanto, mediante 

revisão bibliográfica da literatura psicanalítica, buscará conhecer o que os autores contemporâneos têm dito sobre o tema, 

principalmente no que se-refere à ausência do superego como um dos fatores do TPA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO Verificar a influência da deficiência e/ou ausência do superego no desenvolvimento do Transtorno de 

Personalidade Antissocial. 
 

METODOLOGIA Foi realizada uma pesquisa bibliográfica inicial, utilizando-se como sites de busca o Google Acadêmico, 

METODOLOGIA   SciELO e BVS-Psi, em Junho de 2018, para busca de material que contribuísse para a construção do projeto e 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

RESULTADOS 
RESULTADO E DISCUSSÃO A pesquisa está em andamento, sendo que as referências bibliográficas elencadas até o presente 

momento, contribuíram para a fundamentação da Hipóteselevantada. 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Até o presente momento, a etiologia do TPAS não foi devidamente esclarecida e uma série de pesquisas tem 

mostrado a possibilidade de que esta seja mais bem explicada em termos de uma combinação de fatores. Referente sua 

relação com o superego, apesar da pesquisa ter sido sustentada bibliograficamente, trata-se ainda de uma exploração. Foi 

possível verificar que há uma escassez literária e de pesquisas referente ao transtorno, que cabe aqui ressaltar a 

importância do investimento em pesquisas sobre o tema,principalmente quando se vê o aumento de diagnósticos de TPAS 

por conseqüências das mudanças socioculturais. 
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TITULO O transtorno de personalidade antissocial e sua relação com o superego na visão psicanalítica. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O superego é uma das três estruturas psíquicas que são responsáveis pela personalidade. Conhecido como consciência 

moral, é regido pelo princípio da moralidade, denomina o que é certo e errado, originando o sentimento de 

culpa.Porém,alguns indivíduos não vivenciam essa culpa, por serem portadores do Transtorno de Personalidade 

Antissocialnão apresentam essa característica não compartilhando dessa experiência. Esta pesquisa, portanto, mediante 

revisão bibliográfica da literatura psicanalítica, buscará conhecer o que os autores contemporâneos têm dito sobre o tema, 

principalmente no que se-refere à ausência do superego como um dos fatores do TPA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO Verificar a influência da deficiência e/ou ausência do superego no desenvolvimento do Transtorno de 

Personalidade Antissocial. 
 

METODOLOGIA Foi realizada uma pesquisa bibliográfica inicial, utilizando-se como sites de busca o Google Acadêmico, 

METODOLOGIA   SciELO e BVS-Psi, em Junho de 2018, para busca de material que contribuísse para a construção do projeto e 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

RESULTADOS 
RESULTADO E DISCUSSÃO A pesquisa está em andamento, sendo que as referências bibliográficas elencadas até o presente 

momento, contribuíram para a fundamentação da Hipóteselevantada. 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Até o presente momento, a etiologia do TPAS não foi devidamente esclarecida e uma série de pesquisas tem 

mostrado a possibilidade de que esta seja mais bem explicada em termos de uma combinação de fatores. Referente sua 

relação com o superego, apesar da pesquisa ter sido sustentada bibliograficamente, trata-se ainda de uma exploração. Foi 

possível verificar que há uma escassez literária e de pesquisas referente ao transtorno, que cabe aqui ressaltar a 

importância do investimento em pesquisas sobre o tema,principalmente quando se vê o aumento de diagnósticos de TPAS 

por conseqüências das mudanças socioculturais. 
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TITULO HIPERCROMIAS RELACIONADAS À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E SEUS TRATAMENTOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A exposição da pele a níveis elevados e constantes de radiação ultravioleta pode causar manchas escuras denominadas 

hipercromias, além de envelhecimento precoce e câncer1, que afetam diretamente na satisfação estética. Hipercromias 

relacionadas ao sol são formadas pelo excesso de produção de melanina cuja causa se dá pelo dano que as radiações UV 

causam no DNA das células. Este dano acarreta na desordem da melanogênese – processo de produção da melanina 

responsável pela cor da pele - . Geralmente aparecem em pessoas com mais de 40 anos, predominantemente em mulheres 

de fototipos III e IV. A cor da pele pode ser classificada segundo a escala de Fitzpatrick, organizada pela resposta da 

sensibilidade da pele quando exposta ao sol. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer as hipercromias diretamente relacionadas à exposição solar sem proteção e seus tratamentos. 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos, teses, dissertações e obras, publicados 

entre os anos de 2001 a 2018, por meio de base de dados do SCIELO, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O melasma e o lentigo solar são as hipercromias diretamente relacionadas à exposição solar à longo prazo sem proteção. O 

uso de fotoprotetores são essenciais para a prevenção, além de chapéus e roupas adequadas. Os principais tratamentos são 

feitos por meio de agentes despigmentantes no local afetado, todavia, pode haver incômodos pois alguns causam a 

descamação da pele. A terapia combinada (combinação dos agentes) é a melhor forma de tratamento afim de alcançar o 

processo de melanogênese por completo. Os agentes mais utilizados são: Ácido Kójico, Hidroquinona, Ácido Retinóico e 

Àcido Glocólico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A população tem se preocupado mais com os cuidados em relação à pele. Nota-se que o uso de filtro solar e outros meios 

de proteção é uma questão frequentemente relatada nas referências selecionadas, sendo eles o mais eficaz meio de 

prevenção de hipercromias que podem causar problemas de saúde e autoestima, deixando a pele com uma aparência não 

agradável. 
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TITULO HIPERCROMIAS RELACIONADAS À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E SEUS TRATAMENTOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A exposição da pele a níveis elevados e constantes de radiação ultravioleta pode causar manchas escuras denominadas 

hipercromias, além de envelhecimento precoce e câncer1, que afetam diretamente na satisfação estética. Hipercromias 

relacionadas ao sol são formadas pelo excesso de produção de melanina cuja causa se dá pelo dano que as radiações UV 

causam no DNA das células. Este dano acarreta na desordem da melanogênese – processo de produção da melanina 

responsável pela cor da pele - . Geralmente aparecem em pessoas com mais de 40 anos, predominantemente em mulheres 

de fototipos III e IV. A cor da pele pode ser classificada segundo a escala de Fitzpatrick, organizada pela resposta da 

sensibilidade da pele quando exposta ao sol. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer as hipercromias diretamente relacionadas à exposição solar sem proteção e seus tratamentos. 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos, teses, dissertações e obras, publicados 

entre os anos de 2001 a 2018, por meio de base de dados do SCIELO, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O melasma e o lentigo solar são as hipercromias diretamente relacionadas à exposição solar à longo prazo sem proteção. O 

uso de fotoprotetores são essenciais para a prevenção, além de chapéus e roupas adequadas. Os principais tratamentos são 

feitos por meio de agentes despigmentantes no local afetado, todavia, pode haver incômodos pois alguns causam a 

descamação da pele. A terapia combinada (combinação dos agentes) é a melhor forma de tratamento afim de alcançar o 

processo de melanogênese por completo. Os agentes mais utilizados são: Ácido Kójico, Hidroquinona, Ácido Retinóico e 

Àcido Glocólico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A população tem se preocupado mais com os cuidados em relação à pele. Nota-se que o uso de filtro solar e outros meios 

de proteção é uma questão frequentemente relatada nas referências selecionadas, sendo eles o mais eficaz meio de 

prevenção de hipercromias que podem causar problemas de saúde e autoestima, deixando a pele com uma aparência não 

agradável. 
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TITULO Drenagem linfática associada à massagem modeladora com a centelha asiática no tratamento do fibro edema gelóide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Fibro Edema Gelóide é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, não inflamatória, seguida de reação química da 

substancia fundamental, filtrando-se nas tramas ,produzindo uma reação fibrótica consecutiva que poderá comprometer 

diversas localizações e extensões. Muitos fatores somados contribuem para o aparecimento do distúrbio, e dentre eles 

podemos citar genética e até má alimentação. Existem uma gama de tratamentos e recursos que quando perfeitamente 

integrados, proporcionam bons resultados. Dentre eles incluem-se a massagem modeladora e a drenagem linfática. Essas 

técnicas possuem vários benefícios, e dentre os principais estão a melhora da oxigenação dos tecidos, que auxilia no 

processo da gordura localizada e melhora do tônus muscular. Aliado às massagens, pode-se utilizar algum principio ativo, 

que se torna muito mais permeável quando aplicado juntamente a massagem modeladora, como no caso a centelha 

asiática. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar o efeito da drenagem linfática manual associada a massagem modeladora, com e sem o uso da centelha asiática 

no tratamento do fibro edema gelóide. 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo estudo de casos e comparação antes e depois, aplicada em 03 mulheres com 

idade entre 25 e 27 anos. Os indivíduos receberam a drenagem linfática manual, associada com massagem modeladora, 

METODOLOGIA sendo que no Indivíduo 1 foi aplicado apenas creme neutro; e nos indivíduos 2 e 3 aplicado creme com Centelha Asiática. A 

pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro - Campus I, no laboratório de estética, no período de março a abril de 

2018. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 95108718.1.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foi possível verificar diferença em todos os indivíduos em relação ao FEG, porém no indivíduo que possui os hábitos de vida 

mais saudáveis, um dos fatores determinantes para a causa do FEG, observou se uma melhora mais significante, 

comparando o antes e depois do tratamento. Nesse individuo, observou-se também a diminuição da lipodistrofia localizada. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os estudos realizados onde apontam os efeitos fisiológicos da drenagem 

linfática, massagem modeladora e centelha asiática. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A drenagem linfática associada à massagem modeladora com centelha asiática mostrou-se eficaz para a melhora no 

aspecto do fibro edema gelóide, bem como na melhora do contorno corporal. A eficácia da drenagem linfática foi provada 

diante de seu uso com ativos ou não, validando ainda mais sua importância e a necessidade de acrescentá-la na rotina de 

vida das pessoas, promovendo um melhor bem estar, resultando na melhora da qualidade de vida. 
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TITULO Drenagem linfática associada à massagem modeladora com a centelha asiática no tratamento do fibro edema gelóide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Fibro Edema Gelóide é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, não inflamatória, seguida de reação química da 

substancia fundamental, filtrando-se nas tramas ,produzindo uma reação fibrótica consecutiva que poderá comprometer 

diversas localizações e extensões. Muitos fatores somados contribuem para o aparecimento do distúrbio, e dentre eles 

podemos citar genética e até má alimentação. Existem uma gama de tratamentos e recursos que quando perfeitamente 

integrados, proporcionam bons resultados. Dentre eles incluem-se a massagem modeladora e a drenagem linfática. Essas 

técnicas possuem vários benefícios, e dentre os principais estão a melhora da oxigenação dos tecidos, que auxilia no 

processo da gordura localizada e melhora do tônus muscular. Aliado às massagens, pode-se utilizar algum principio ativo, 

que se torna muito mais permeável quando aplicado juntamente a massagem modeladora, como no caso a centelha 

asiática. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar o efeito da drenagem linfática manual associada a massagem modeladora, com e sem o uso da centelha asiática 

no tratamento do fibro edema gelóide. 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo estudo de casos e comparação antes e depois, aplicada em 03 mulheres com 

idade entre 25 e 27 anos. Os indivíduos receberam a drenagem linfática manual, associada com massagem modeladora, 

METODOLOGIA sendo que no Indivíduo 1 foi aplicado apenas creme neutro; e nos indivíduos 2 e 3 aplicado creme com Centelha Asiática. A 

pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro - Campus I, no laboratório de estética, no período de março a abril de 

2018. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 95108718.1.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foi possível verificar diferença em todos os indivíduos em relação ao FEG, porém no indivíduo que possui os hábitos de vida 

mais saudáveis, um dos fatores determinantes para a causa do FEG, observou se uma melhora mais significante, 

comparando o antes e depois do tratamento. Nesse individuo, observou-se também a diminuição da lipodistrofia localizada. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os estudos realizados onde apontam os efeitos fisiológicos da drenagem 

linfática, massagem modeladora e centelha asiática. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A drenagem linfática associada à massagem modeladora com centelha asiática mostrou-se eficaz para a melhora no 

aspecto do fibro edema gelóide, bem como na melhora do contorno corporal. A eficácia da drenagem linfática foi provada 

diante de seu uso com ativos ou não, validando ainda mais sua importância e a necessidade de acrescentá-la na rotina de 

vida das pessoas, promovendo um melhor bem estar, resultando na melhora da qualidade de vida. 
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TITULO Drenagem linfática associada à massagem modeladora com a centelha asiática no tratamento do fibro edema gelóide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Fibro Edema Gelóide é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, não inflamatória, seguida de reação química da 

substancia fundamental, filtrando-se nas tramas ,produzindo uma reação fibrótica consecutiva que poderá comprometer 

diversas localizações e extensões. Muitos fatores somados contribuem para o aparecimento do distúrbio, e dentre eles 

podemos citar genética e até má alimentação. Existem uma gama de tratamentos e recursos que quando perfeitamente 

integrados, proporcionam bons resultados. Dentre eles incluem-se a massagem modeladora e a drenagem linfática. Essas 

técnicas possuem vários benefícios, e dentre os principais estão a melhora da oxigenação dos tecidos, que auxilia no 

processo da gordura localizada e melhora do tônus muscular. Aliado às massagens, pode-se utilizar algum principio ativo, 

que se torna muito mais permeável quando aplicado juntamente a massagem modeladora, como no caso a centelha 

asiática. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar o efeito da drenagem linfática manual associada a massagem modeladora, com e sem o uso da centelha asiática 

no tratamento do fibro edema gelóide. 
 

Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo estudo de casos e comparação antes e depois, aplicada em 03 mulheres com 

idade entre 25 e 27 anos. Os indivíduos receberam a drenagem linfática manual, associada com massagem modeladora, 

METODOLOGIA sendo que no Indivíduo 1 foi aplicado apenas creme neutro; e nos indivíduos 2 e 3 aplicado creme com Centelha Asiática. A 

pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro - Campus I, no laboratório de estética, no período de março a abril de 

2018. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 95108718.1.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foi possível verificar diferença em todos os indivíduos em relação ao FEG, porém no indivíduo que possui os hábitos de vida 

mais saudáveis, um dos fatores determinantes para a causa do FEG, observou se uma melhora mais significante, 

comparando o antes e depois do tratamento. Nesse individuo, observou-se também a diminuição da lipodistrofia localizada. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os estudos realizados onde apontam os efeitos fisiológicos da drenagem 

linfática, massagem modeladora e centelha asiática. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A drenagem linfática associada à massagem modeladora com centelha asiática mostrou-se eficaz para a melhora no 

aspecto do fibro edema gelóide, bem como na melhora do contorno corporal. A eficácia da drenagem linfática foi provada 

diante de seu uso com ativos ou não, validando ainda mais sua importância e a necessidade de acrescentá-la na rotina de 

vida das pessoas, promovendo um melhor bem estar, resultando na melhora da qualidade de vida. 
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TITULO A influência do estresse no envelhecimento cutâneo precoce 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento tem várias causas, normalmente está relacionado à idade ou ao estresse excessivo. As linhas de expressões 

ficam mais evidentes quando há um pico de estresse devido à rotina agitada. As causas costumam ser sono e alimentação 

inadequada e falta de cuidados com a pele. Infelizmente o estresse faz parte da vida, principalmente nas rotinas mais inquietas. O 

envelhecimento cutâneo pode ocorrer facilmente por fundamento dos radicais livres, que é uma das principais causas da aparência 

indesejada. Os radicais livres são elétrons desestabilizados, originados por fatores endógenos e exógenos, são reconhecidos como 

uma das principais causas de envelhecimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a percepção dos acadêmicos dos cursos de saúde sobre a relação entre o estresse e o aspecto da pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo, onde fizeram parte 90 alunos dos cursos da área da saúde dentre eles, Enfermagem, 

METODOLOGIA 
Odontologia e Medicina Veterinária da Universidade Santo Amaro. A coleta de dados foi feita através de um questionário individual 

com perguntas objetivas sobre rotina, estresse e aspecto de pele. Esse projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Santo Amaro e aprovado sob, n° CAAE: 82714317.3.0000.0.081 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Verificou-se que 6,7% dos entrevistados não percebem a relação entre o envelhecimento cutâneo e o estresse, e 88,88% não 

procuram nenhum tipo de atividade que promova o relaxamento e o bem estar. Este público tem uma vida agitada devido à rotina de 

estudos e trabalho ativo, muitos não conseguem ter uma alimentação adequada e não dormem direito, não fazem nenhum tipo de 

atividade física ou relaxante para se livrar do estresse acumulado durante a semana. Observou se que através da pesquisa e da 

literatura que os maus hábitos são fatores relevantes para o aspecto indesejável da pele. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mesmo com percepção dos motivos causadores do envelhecimento cutâneo precoce os colaboradores da pesquisa não se 

preocupam ou não obter tempo disponível para melhorar os cuidados com a saúde e bem estar, por isso, a preocupação das 

esteticistas em tentar conscientizar e auxiliar na prevenção sobre a importância do uso do filtro solar. Quando esses hábitos fazem 

tornam se hábitos da rotina diária é possível e perceptível, tornando evidente a melhora da pele. 
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TITULO A influência do estresse no envelhecimento cutâneo precoce 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento tem várias causas, normalmente está relacionado à idade ou ao estresse excessivo. As linhas de expressões 

ficam mais evidentes quando há um pico de estresse devido à rotina agitada. As causas costumam ser sono e alimentação 

inadequada e falta de cuidados com a pele. Infelizmente o estresse faz parte da vida, principalmente nas rotinas mais inquietas. O 

envelhecimento cutâneo pode ocorrer facilmente por fundamento dos radicais livres, que é uma das principais causas da aparência 

indesejada. Os radicais livres são elétrons desestabilizados, originados por fatores endógenos e exógenos, são reconhecidos como 

uma das principais causas de envelhecimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a percepção dos acadêmicos dos cursos de saúde sobre a relação entre o estresse e o aspecto da pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo, onde fizeram parte 90 alunos dos cursos da área da saúde dentre eles, Enfermagem, 

METODOLOGIA 
Odontologia e Medicina Veterinária da Universidade Santo Amaro. A coleta de dados foi feita através de um questionário individual 

com perguntas objetivas sobre rotina, estresse e aspecto de pele. Esse projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Santo Amaro e aprovado sob, n° CAAE: 82714317.3.0000.0.081 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Verificou-se que 6,7% dos entrevistados não percebem a relação entre o envelhecimento cutâneo e o estresse, e 88,88% não 

procuram nenhum tipo de atividade que promova o relaxamento e o bem estar. Este público tem uma vida agitada devido à rotina de 

estudos e trabalho ativo, muitos não conseguem ter uma alimentação adequada e não dormem direito, não fazem nenhum tipo de 

atividade física ou relaxante para se livrar do estresse acumulado durante a semana. Observou se que através da pesquisa e da 

literatura que os maus hábitos são fatores relevantes para o aspecto indesejável da pele. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mesmo com percepção dos motivos causadores do envelhecimento cutâneo precoce os colaboradores da pesquisa não se 

preocupam ou não obter tempo disponível para melhorar os cuidados com a saúde e bem estar, por isso, a preocupação das 

esteticistas em tentar conscientizar e auxiliar na prevenção sobre a importância do uso do filtro solar. Quando esses hábitos fazem 

tornam se hábitos da rotina diária é possível e perceptível, tornando evidente a melhora da pele. 
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TITULO A influência do estresse no envelhecimento cutâneo precoce 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento tem várias causas, normalmente está relacionado à idade ou ao estresse excessivo. As linhas de expressões 

ficam mais evidentes quando há um pico de estresse devido à rotina agitada. As causas costumam ser sono e alimentação 

inadequada e falta de cuidados com a pele. Infelizmente o estresse faz parte da vida, principalmente nas rotinas mais inquietas. O 

envelhecimento cutâneo pode ocorrer facilmente por fundamento dos radicais livres, que é uma das principais causas da aparência 

indesejada. Os radicais livres são elétrons desestabilizados, originados por fatores endógenos e exógenos, são reconhecidos como 

uma das principais causas de envelhecimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a percepção dos acadêmicos dos cursos de saúde sobre a relação entre o estresse e o aspecto da pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo, onde fizeram parte 90 alunos dos cursos da área da saúde dentre eles, Enfermagem, 

METODOLOGIA 
Odontologia e Medicina Veterinária da Universidade Santo Amaro. A coleta de dados foi feita através de um questionário individual 

com perguntas objetivas sobre rotina, estresse e aspecto de pele. Esse projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Santo Amaro e aprovado sob, n° CAAE: 82714317.3.0000.0.081 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Verificou-se que 6,7% dos entrevistados não percebem a relação entre o envelhecimento cutâneo e o estresse, e 88,88% não 

procuram nenhum tipo de atividade que promova o relaxamento e o bem estar. Este público tem uma vida agitada devido à rotina de 

estudos e trabalho ativo, muitos não conseguem ter uma alimentação adequada e não dormem direito, não fazem nenhum tipo de 

atividade física ou relaxante para se livrar do estresse acumulado durante a semana. Observou se que através da pesquisa e da 

literatura que os maus hábitos são fatores relevantes para o aspecto indesejável da pele. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mesmo com percepção dos motivos causadores do envelhecimento cutâneo precoce os colaboradores da pesquisa não se 

preocupam ou não obter tempo disponível para melhorar os cuidados com a saúde e bem estar, por isso, a preocupação das 

esteticistas em tentar conscientizar e auxiliar na prevenção sobre a importância do uso do filtro solar. Quando esses hábitos fazem 

tornam se hábitos da rotina diária é possível e perceptível, tornando evidente a melhora da pele. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos:caso DSM - Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos:caso DSM - Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BOWERSOX, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 184 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8273 Outros 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3611205 - NEILSON JERONIMO DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Oscar Bombonatti Filho 

 
Aldo Silva Santos 

 

 
 

TITULO Integração de processos logísticos internos:caso DSM - Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos:caso DSM - Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO O EFEITO DO ÁCIDO KÓJICO NAS DISCROMIAS FACIAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As discromias afetam a autoestima principalmente por estar na face. Existem vários tipos de discromias, o melasma 

controfacial, é o mais frequente e atinge regiões malares, fronte, supralabial, nasal e mento; os locais da face com mais 

incidência são zigomático e mandíbula. Ela afeta principalmente mulheres em idade fértil e latinas e sua consequência, além 

de alteração na coloração da pele do rosto, pode levar desde a diminuição da qualidade de vida até a depressão. Na 

epiderme há uma hiperpigmentação, tanto primária, quanto secundária, que se deve ao excesso de produção de melanina 

que pode ocorrer por diversos fatores: radiação solar, hormônio estimulador de melanócitos (MSH), fator de crescimento os 

fibroblastos basais e atividade de enzimas e proteínas estabilizadoras da tirosinase, fatores genéticos, hormônio-estrogênio 

(como gravidez e terapia hormonal), drogas fototóxicas, anticonvulsivantes, cosméticos, doenças tireoidianas e autoimunes. 

Dentre os tratamentos mais comuns estão os ácidos: azelaico, épiduo, ascórbico e Kójico. O que justifica essa pesquisa é a 

alta incidência de discromias em mulheres e o fato dos efeitos indesejados do ácido Kójico (como a foto sensibilidade), 

serem menores e haver prévio conhecimento da sua eficácia na pele como um agente clareador nas discromias facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Averiguar o efeito do ácido kójico no tratamento das discromias faciais e compara-los em diferentes tipos de pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa experimental do tipo relato de casos, comparativa e descritiva em 2 mulheres com discromias 

METODOLOGIA facial. Foram realizadas avaliações da pele e específica da discromias antes e após 8 aplicações de Ácido Kójico à 3%. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo CEP UNISA, CAAE 80608117.1.0000.0081. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os sujeitos são do sexo feminino, ambas apresentavam discromias, uma delas tinha pele mais amadurecida e outra se 

queixava de oleosidade e acne. Após o procedimento houve melhora com relação a todas essas queixas, de acordo com a 

literatura há diminuição da intensidade da cor e tamanho das lesões por melasmas faciais. Várias pesquisas afirmam que o 

ácido Kójico é considerado uma substância antimicrobiana e antibacteriana, sendo assim conforme encontrado na literatura 

ele é um forte antisséptico e tem ação antioxidante evitando o envelhecimento cutâneo. Os resultados dessa pesquisa 

apresentam clareamento, redução da oleosidade e inibição de acnes. 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que os efeitos da utilização do ácido Kójico foram benéficos para o tratamento das discromias nessa amostra. 

Com relação aos tipos de pele, ambas apresentaram resultados satisfatórios de acordo com as queixas. 
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(207). Disponivel em: www.redalyc.org/pdf/2655/2655/265523678005.pdf SATO MEO, Gomara F, Pontarolo R, Andrezza IF, 
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TITULO O EFEITO DO ÁCIDO KÓJICO NAS DISCROMIAS FACIAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As discromias afetam a autoestima principalmente por estar na face. Existem vários tipos de discromias, o melasma 

controfacial, é o mais frequente e atinge regiões malares, fronte, supralabial, nasal e mento; os locais da face com mais 

incidência são zigomático e mandíbula. Ela afeta principalmente mulheres em idade fértil e latinas e sua consequência, além 

de alteração na coloração da pele do rosto, pode levar desde a diminuição da qualidade de vida até a depressão. Na 

epiderme há uma hiperpigmentação, tanto primária, quanto secundária, que se deve ao excesso de produção de melanina 

que pode ocorrer por diversos fatores: radiação solar, hormônio estimulador de melanócitos (MSH), fator de crescimento os 

fibroblastos basais e atividade de enzimas e proteínas estabilizadoras da tirosinase, fatores genéticos, hormônio-estrogênio 

(como gravidez e terapia hormonal), drogas fototóxicas, anticonvulsivantes, cosméticos, doenças tireoidianas e autoimunes. 

Dentre os tratamentos mais comuns estão os ácidos: azelaico, épiduo, ascórbico e Kójico. O que justifica essa pesquisa é a 

alta incidência de discromias em mulheres e o fato dos efeitos indesejados do ácido Kójico (como a foto sensibilidade), 

serem menores e haver prévio conhecimento da sua eficácia na pele como um agente clareador nas discromias facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Averiguar o efeito do ácido kójico no tratamento das discromias faciais e compara-los em diferentes tipos de pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa experimental do tipo relato de casos, comparativa e descritiva em 2 mulheres com discromias 

METODOLOGIA facial. Foram realizadas avaliações da pele e específica da discromias antes e após 8 aplicações de Ácido Kójico à 3%. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo CEP UNISA, CAAE 80608117.1.0000.0081. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os sujeitos são do sexo feminino, ambas apresentavam discromias, uma delas tinha pele mais amadurecida e outra se 

queixava de oleosidade e acne. Após o procedimento houve melhora com relação a todas essas queixas, de acordo com a 

literatura há diminuição da intensidade da cor e tamanho das lesões por melasmas faciais. Várias pesquisas afirmam que o 

ácido Kójico é considerado uma substância antimicrobiana e antibacteriana, sendo assim conforme encontrado na literatura 

ele é um forte antisséptico e tem ação antioxidante evitando o envelhecimento cutâneo. Os resultados dessa pesquisa 

apresentam clareamento, redução da oleosidade e inibição de acnes. 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que os efeitos da utilização do ácido Kójico foram benéficos para o tratamento das discromias nessa amostra. 

Com relação aos tipos de pele, ambas apresentaram resultados satisfatórios de acordo com as queixas. 
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emblica comparado ao da hidroquinona, medido pelo MELASQoL Surgical (#38) Cosmetic Dermatology. 2011.Vol 3, núm. 3 

(207). Disponivel em: www.redalyc.org/pdf/2655/2655/265523678005.pdf SATO MEO, Gomara F, Pontarolo R, Andrezza IF, 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidasç células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabelud, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a  

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 
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tratamento. Infarma. 2005. [acesso em 19 set 2017]; Vol 16 (10):13-14. Disponível em: 
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http://belezain.com.br/adm/uploads/argilok144.pdf SILVA, ED, COUTINHO, JV, MACHADO, M, MOSER, DK. 2014. Descrição 

de ativos de xampus para cabelos oleosos e anticaspa (linha comercial). UNIVALI. [acesso em 31 out 2017]; Vol 1 (3): 5-8. 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidasç células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabelud, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a  

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 
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levantamento dos constituintes e utilizações do diferente tipo de argila. Revista Beleza In.com.br 2015. FACULDADE 

METROPOLITANA UNIDAS. [acesso em 19 set 2017]; Vol 2 (4):8-11. Disponível em: 

http://belezain.com.br/adm/uploads/argilok144.pdf SILVA, ED, COUTINHO, JV, MACHADO, M, MOSER, DK. 2014. Descrição 

de ativos de xampus para cabelos oleosos e anticaspa (linha comercial). UNIVALI. [acesso em 31 out 2017]; Vol 1 (3): 5-8. 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidasç células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabelud, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a  

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 
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http://belezain.com.br/adm/uploads/argilok144.pdf SILVA, ED, COUTINHO, JV, MACHADO, M, MOSER, DK. 2014. Descrição 

de ativos de xampus para cabelos oleosos e anticaspa (linha comercial). UNIVALI. [acesso em 31 out 2017]; Vol 1 (3): 5-8. 
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TITULO os benefícios da corrente galvânica na estrias 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Estrias são cicatrizes que se formam quando há destruição de fibras elásticas e colágenas na pele. As linhas são formadas 

por causa da diminuição da espessura da derme e da epiderme. Elas podem coçar e arder, mas em geral não apresentam 

sintomas com seu aparecimento, normalmente se formam quando há estiramento da pele, no geral é causado por um 

aumento ou perda do volume corpóreo. A corrente galvânica causa um processo inflamatório agudo de regeneração do 

tecido colágeno preenchendo a área acometida pela estria, devolvendo a sensibilidade fina. A inflamação causada pela 

galvanopuntura (figura 1), não traz malefícios ao sistema corporal e além do organismo absorver em uma semana, após 

esse tempo a cliente retorna para uma nova sessão são indicadas para resultados satisfatórios de 8 a 10 sessões. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos do uso da corrente galvânica em estrias. 

 

Foi realizada revisão bibliográfica através do site científico google acadêmico, enfocando o tema corrente galvânica em 

METODOLOGIA estrias, no ano de 2012 a 2018, lingua português. Com o objetivo geral de verificar os efeitos do uso da corrente galvânica 

em estrias. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O método galvanopuntura aumenta a circulação sanguínea e líquida na região gerando o aumento de fibroblastos jovens e o 

favorecimento da neovascularização, para haver uma restauração local. Foi verificado através de artigos científicos, que 

ainda não há tratamentos que consigam resultados 100%, porém existem muitos que podem melhorar e muito o aspecto da 

pele e a cor das estrias. Observamos que o tratamento com corrente galvânica nas estrias traz grande benefício, pois irá 

estimular o colágeno na área tratada de forma que haverá a inflamação obrigando o corpo a se regenerar e produzir mais 

elastina, porém o tratamento terá melhores resultados se o cliente ajudar com bons hábitos alimentares, hidratando muito o 

local de maior probabilidade de ter estrias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O presente conclui que a técnica da corrente galvânica foi eficaz no tratamento das estrias, pois ela vai acelerando a 

produção de fibroblasto, colágeno e elastina causando uma regeneração e uma melhora na textura da pele, chegando até 

eliminá-las por completo em muitos casos. 
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TITULO os benefícios da corrente galvânica na estrias 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Estrias são cicatrizes que se formam quando há destruição de fibras elásticas e colágenas na pele. As linhas são formadas 

por causa da diminuição da espessura da derme e da epiderme. Elas podem coçar e arder, mas em geral não apresentam 

sintomas com seu aparecimento, normalmente se formam quando há estiramento da pele, no geral é causado por um 

aumento ou perda do volume corpóreo. A corrente galvânica causa um processo inflamatório agudo de regeneração do 

tecido colágeno preenchendo a área acometida pela estria, devolvendo a sensibilidade fina. A inflamação causada pela 

galvanopuntura (figura 1), não traz malefícios ao sistema corporal e além do organismo absorver em uma semana, após 

esse tempo a cliente retorna para uma nova sessão são indicadas para resultados satisfatórios de 8 a 10 sessões. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos do uso da corrente galvânica em estrias. 

 

Foi realizada revisão bibliográfica através do site científico google acadêmico, enfocando o tema corrente galvânica em 

METODOLOGIA estrias, no ano de 2012 a 2018, lingua português. Com o objetivo geral de verificar os efeitos do uso da corrente galvânica 

em estrias. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O método galvanopuntura aumenta a circulação sanguínea e líquida na região gerando o aumento de fibroblastos jovens e o 

favorecimento da neovascularização, para haver uma restauração local. Foi verificado através de artigos científicos, que 

ainda não há tratamentos que consigam resultados 100%, porém existem muitos que podem melhorar e muito o aspecto da 

pele e a cor das estrias. Observamos que o tratamento com corrente galvânica nas estrias traz grande benefício, pois irá 

estimular o colágeno na área tratada de forma que haverá a inflamação obrigando o corpo a se regenerar e produzir mais 

elastina, porém o tratamento terá melhores resultados se o cliente ajudar com bons hábitos alimentares, hidratando muito o 

local de maior probabilidade de ter estrias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O presente conclui que a técnica da corrente galvânica foi eficaz no tratamento das estrias, pois ela vai acelerando a 

produção de fibroblasto, colágeno e elastina causando uma regeneração e uma melhora na textura da pele, chegando até 

eliminá-las por completo em muitos casos. 
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R,Efeito da microcorrente galvânica no tratamento de estrias [S.l.], v. 28, n. 1, nov. 2017. ISSN 2318-0579, [Acesso em 28 de 
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TITULO os benefícios da corrente galvânica na estrias 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Estrias são cicatrizes que se formam quando há destruição de fibras elásticas e colágenas na pele. As linhas são formadas 

por causa da diminuição da espessura da derme e da epiderme. Elas podem coçar e arder, mas em geral não apresentam 

sintomas com seu aparecimento, normalmente se formam quando há estiramento da pele, no geral é causado por um 

aumento ou perda do volume corpóreo. A corrente galvânica causa um processo inflamatório agudo de regeneração do 

tecido colágeno preenchendo a área acometida pela estria, devolvendo a sensibilidade fina. A inflamação causada pela 

galvanopuntura (figura 1), não traz malefícios ao sistema corporal e além do organismo absorver em uma semana, após 

esse tempo a cliente retorna para uma nova sessão são indicadas para resultados satisfatórios de 8 a 10 sessões. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos do uso da corrente galvânica em estrias. 

 

Foi realizada revisão bibliográfica através do site científico google acadêmico, enfocando o tema corrente galvânica em 

METODOLOGIA estrias, no ano de 2012 a 2018, lingua português. Com o objetivo geral de verificar os efeitos do uso da corrente galvânica 

em estrias. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O método galvanopuntura aumenta a circulação sanguínea e líquida na região gerando o aumento de fibroblastos jovens e o 

favorecimento da neovascularização, para haver uma restauração local. Foi verificado através de artigos científicos, que 

ainda não há tratamentos que consigam resultados 100%, porém existem muitos que podem melhorar e muito o aspecto da 

pele e a cor das estrias. Observamos que o tratamento com corrente galvânica nas estrias traz grande benefício, pois irá 

estimular o colágeno na área tratada de forma que haverá a inflamação obrigando o corpo a se regenerar e produzir mais 

elastina, porém o tratamento terá melhores resultados se o cliente ajudar com bons hábitos alimentares, hidratando muito o 

local de maior probabilidade de ter estrias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O presente conclui que a técnica da corrente galvânica foi eficaz no tratamento das estrias, pois ela vai acelerando a 

produção de fibroblasto, colágeno e elastina causando uma regeneração e uma melhora na textura da pele, chegando até 

eliminá-las por completo em muitos casos. 
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TITULO Identificação e catalogação dos morcegos da Coleção Didática de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas da UNISA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: Os morcegos (ordem Chiroptera) são os únicos mamíferos capazes de voar. São animais noturnos e a 

maioria apresenta apenas um filhote por evento reprodutivo. Uma característica importante dos morcegos é a capacidade de 

emitir ultrassons, isto é, sons de alta frequência pela boca e pelas narinas. Os morcegos apresentam grande importância 

para o equilíbrio do ecossistema. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Identificar e catalogar as espécies de morcegos da Coleção Didática de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas 

da UNISA. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS: A identificação dos 14 espécimes preservados em álcool 70% foi realizada no Laboratório de 

Zoologia da UNISA com o auxílio, das chaves de identificação “História Natural dos Morcegos Brasileiros” e “Field Guide to 

METODOLOGIA Amazonian Bats”. Para a medição do antebraço e do comprimento rostro-anal dos morcegos foi utilizado um paquímetro da 

marca Mitutoyo®. Para uma melhor visualização da dentição, do uropatágio, do trago e do antítrago, foi utilizada uma lupa 

estereoscópica Stemi DV4 da marca Zeiss®. 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A coleção compreende 11 espécies de 9 gêneros pertencentes às famílias Molossidae, 

Phyllostomidae e Vespertilionidae, incluindo espécies insetívoras, nectarívoras, frugívoras e uma hematófaga. Os morcegos 

apresentam uma maior diversidade de espécies entre os mamíferos e possuem diversas características diferentes, como o 

tipo de pelagem, a presença de folha nasal, o tamanho do antebraço e a presença do uropatágio entre outras características. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A Coleção Didática de Zoologia da UNISA apresenta uma interessante diversidade de morcegos, adequada 

para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, já que inclui espécies com diversos hábitos alimentares, 

permitindo tratar da importância do grupo para a manutenção da qualidade ecossistêmica. 
 

 

REFERENCIAS    
REFERÊNCIAS: 1. Reis, N. R. et al. História Natural dos Morcegos Brasileiros. Rio de Janeiro, Technical Books. 2017. 416 p. 

2. López-Baucells, A. et al. Field guide to Amazonian bats. Manaus, Editora INPA. 2016. 168p. 
 

Página 194 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 195 

 

 

 
2018 8286 Saúde Coletiva 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3553655 - NATIELE NASCIMENTO DE ALMEIDA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Annielle Mendes Brito da Silva 

  

 
 

TITULO LUZ INTENSA PULSADA PARA O TRATAMENTO DE MELASMA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No contato direto com o ambiente externo, a pele é agredida facilmente, acelerando o processo de degradação do tecido, 

além das mudanças naturais provocadas pelo envelhecimento. As manchas na pele podem ser devido à ação climática, às 

ações do tempo e às ações hormonais. Um exemplo clássico de hiperpigmentação cutânea causada por alteração hormonal 

é o melasma. O Melasma é um evento caracterizado por uma hiperpigmentação da pele que acontece mais em mulheres 

grávidas, sendo muito visíveis na face, por ser uma área que fica mais exposta às radiações solares e aos efeitos da  

natureza. O melasma pode ser um interessante alvo para o a técnica chamada de Luz Intensa Pulsada (LIP). Esta técnica  

vem sendo usada desde 1963 e é baseada na fototermólise seletiva, tendo como alvo a superfície da pele, permitindo 

corrigir várias lesões da pele facial e corporal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Buscar o entendimento, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre como a luz intensa pulsada pode influenciar no tratamento 

do melasma. 
 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer 

METODOLOGIA 
sob o olhar de alguns autores, sobre Luz intensa pulsada para o tratamento de melasma. A elaboração da pesquisa teve 

como ferramenta base materiais já publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações em periódicos e 

materiais na Internet disponíveis nos bancos de dados LILACS e SCIELO. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A LIP vem sendo empregada no tratamento de rugas finas, envelhecimento facial, envelhecimento das mãos, colo e pescoço, 

vasos faciais muito finos, rosácea, manchas senis, danos solares, mudanças de textura da pele olheiras, poiquilodermia. 

Além disso, a LIP vem sendo uma técnica bastante empregada no tratamento do Melasma. Estudos mostram que Diversos 

pacientes podem apresentar uma melhora do Melasma por meio de tratamentos como Cremes Clareadores, Peeling, Ácidos, 

Laser e o tratamento relacionado diretamente com a LIP. A LIP é uma técnica bastante consolidada no mercado, porém com 

recente no emprego para o tratamento do Melasma, sendo desenvolvido como uma ótima alternativa para a redução 

significativa deste distúrbio pigmentoso, além de estimular a produção de colágeno, auxiliando no rejuvenescimento facial. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O presente trabalho trouxe o entendimento sobre a Luz Intensa Pulsada (LIP) como um meio de tratamento alternativo para o 

melasma. Através destas pesquisas, pode-se tomar como conclusão que a LIP é um dos procedimentos mais antigos e 

utilizados para o tratamento de melasma, sendo seguro, eficaz e um excelente método de rejuvenescimento. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

Farias, D.L. (#38) Mejia D.P.M. Os benefícios da aplicação da luz intensa pulsada na epilação e em diversas afecções na       

pele: uma revisão de literatura. Artigos de Fisioterapia Dermatofuncional - Bio Cursos [Internet]. 2013; 1-13. Santos, I.M.L. 

(#38) Meija, D.P.M. Abordagem fisioterapêutica no envelhecimento facial. Artigos de Fisioterapia Dermatofuncional - Bio 

Cursos [Internet]. 2013; 1-12. Silva, J.B.; Baronio, J.; Lacerda, F.; Bueno V. O EFEITO DA LUZ INTENSA PULSADA EM 

MANCHAS SENIS: UM RELATO DE CASO.[Internet]. Souza, R.C.A. et al. Temas de Medicina Estética. Porto Alegre: Nova 

Prova, 2007. 
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TITULO LUZ INTENSA PULSADA PARA O TRATAMENTO DE MELASMA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No contato direto com o ambiente externo, a pele é agredida facilmente, acelerando o processo de degradação do tecido, 

além das mudanças naturais provocadas pelo envelhecimento. As manchas na pele podem ser devido à ação climática, às 

ações do tempo e às ações hormonais. Um exemplo clássico de hiperpigmentação cutânea causada por alteração hormonal 

é o melasma. O Melasma é um evento caracterizado por uma hiperpigmentação da pele que acontece mais em mulheres 

grávidas, sendo muito visíveis na face, por ser uma área que fica mais exposta às radiações solares e aos efeitos da  

natureza. O melasma pode ser um interessante alvo para o a técnica chamada de Luz Intensa Pulsada (LIP). Esta técnica  

vem sendo usada desde 1963 e é baseada na fototermólise seletiva, tendo como alvo a superfície da pele, permitindo 

corrigir várias lesões da pele facial e corporal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Buscar o entendimento, por meio de pesquisa bibliográfica, sobre como a luz intensa pulsada pode influenciar no tratamento 

do melasma. 
 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer 

METODOLOGIA 
sob o olhar de alguns autores, sobre Luz intensa pulsada para o tratamento de melasma. A elaboração da pesquisa teve 

como ferramenta base materiais já publicados sobre o tema: livros, artigos científicos, publicações em periódicos e 

materiais na Internet disponíveis nos bancos de dados LILACS e SCIELO. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A LIP vem sendo empregada no tratamento de rugas finas, envelhecimento facial, envelhecimento das mãos, colo e pescoço, 

vasos faciais muito finos, rosácea, manchas senis, danos solares, mudanças de textura da pele olheiras, poiquilodermia. 

Além disso, a LIP vem sendo uma técnica bastante empregada no tratamento do Melasma. Estudos mostram que Diversos 

pacientes podem apresentar uma melhora do Melasma por meio de tratamentos como Cremes Clareadores, Peeling, Ácidos, 

Laser e o tratamento relacionado diretamente com a LIP. A LIP é uma técnica bastante consolidada no mercado, porém com 

recente no emprego para o tratamento do Melasma, sendo desenvolvido como uma ótima alternativa para a redução 

significativa deste distúrbio pigmentoso, além de estimular a produção de colágeno, auxiliando no rejuvenescimento facial. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O presente trabalho trouxe o entendimento sobre a Luz Intensa Pulsada (LIP) como um meio de tratamento alternativo para o 

melasma. Através destas pesquisas, pode-se tomar como conclusão que a LIP é um dos procedimentos mais antigos e 

utilizados para o tratamento de melasma, sendo seguro, eficaz e um excelente método de rejuvenescimento. 
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TITULO 
Proposta de tratamento em hidroterapia para melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida em pacientes com pelve 

espondilite anquilosante 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Espondilte Anquilosante é uma doença inflamatória, crônica que afeta as articulações sacroilíacas e o esqueleto axial, 

acomete mais o sexo masculino resultando em rigidez, limitação funcional progressiva, a queixa principal é a dor, além da 

deformidade característica da doença, sendo assim o portador pode estar mais suscetível a fraturas. Entre os recursos 

fisioterapêuticos a hidroterapia que promove o alivio da dor, aumento da mobilidade articular, fortalecimento, trabalhar a 

consciência corporal e postura, sendo assim atuando na melhora dos sintomas melhorando a condição de vida diária do 

paciente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Propor tratamento para a melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida em pacientes com pelve espondilite anquilosante, 

através de tratamento em hidroterapia. 
 

Este trabalho foi baseado em uma pesquisa bibliográfica e retrospectiva a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livro e artigos científicos. As identificações dos artigos foram através de busca bibliográfica na base de 

METODOLOGIA 
dados PUBMED, SCIELO, PEDro, e Google Acadêmico. A estratégia de busca foi: (Ankilosing Spondylitis) OR (Ankilosing 

Spondylitis, quality of life). Para Google Acadêmico a estratégia de busca foi: (Espondilite Anquilosante, Dor, Fisioterapia) OR 

(Espondilite Anquilosante, Qualidade de vida, Hidroterapia); onde foi proposto um programa de tratamento em hidroterapia 

para pacientes com espondilite anquilosante. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A fisioterapia tem papel importante na melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida dos pacientes portadores de 

espondilite anquilosante, dentre as técnicas utilizadas pela fisioterapia está a hidroterapia, sendo assim sugere-se um 

programa de exercícios realizados em piscina terapêutica. De Santana, J. M.,(2003), afirma em seu estudo que o meio 

aquático parece ser melhor alternativa do que a cinesioterapia convencional ou mecanoterapia, tendo em vista que a 

hidroterapia proporciona melhor relaxamento muscular, diminui a dificuldade, o impacto e a sobrecarga dos exercícios, 

aumentando a amplitude de movimento por conta do auxílio da água, e principalmente diminui a dor, gerando assim, melhor 

qualidade de vida ao portador de espondilite anquilosante. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A espondilite anquilosante é uma doença que tem uma sintomatologia bem característica, com uma grande evidencia de 

dor, espasmo muscular, rigidez aos movimentos articulares, imobilidade. Além disso, altera a qualidade de vida, pois 

acarreta diferentes graus de incapacidade sejam elas, física, social e psicológica. Diante disso, um programa de exercícios 

em hidroterapia foi proposto pois o meio aquático promove o melhor ambiente, e parece ser a melhor alternativa quando 

comparado a cinesioterapia convencional ou a mecanoterapia. A hidroterapia promove diminuição da imobilidade e da dor, 

gerando assim melhora da qualidade de vida ao paciente. Sendo assim, a hidroterapia mostrou grande eficácia no 

tratamento da EA e de acordo com os estudos realizados, mostrou ser para a maioria dos casos uma indicação 

incontestável. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

BATES, A; HANSON, N. Exercicios Aquaticos Terapêuticos. São Paulo: Manole; 1998. CAMPION, M. R. Hidroterapia: 

princípios e prática. São Paulo: Manole, 2000. DE SANTANA, J. M., de Santana Filho, V. J., (#38) da Silva Júnior, W. M. 

Tratamento Hidrocinesioterapêutico para Portadores de Espondilite Ancilosante VESOVIC´-POTIC V, Mustur D, Stanisavljevic 

´D, ILLe T, M. Relationship between spinal mobility measures and quality of life in patients with ankylosing spondylitis. 

Rheumatol Int 2009: 29; 879-884. 
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TITULO ANALISE DE SWOT VOLTADO PARA AS FRANQUIAS DAS PALETAS MEXICANA. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Brasil por ter uma extensão territorial imensa, também possui diferentes climas, o que faz com que alguns setores da 

economia possam produzir seus produtos, considerados “sazonais”, o ano todo. O setor produtivo que vende sorvete no 

mercado brasileiro possui esta característica, porém, estatísticas revelam que o consumo em litros de sorvete, tem tido 

queda nos últimos anos. E ao mesmo tempo têm surgido novos players neste setor, que tem diversificado a oferta como é o 

caso das Paletas Mexicanas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar os pontos fracos e fortes em se abrir uma franquia das Paletas Mexicanas em detrimento à oferta de sorvetes 

de outras marcas no Brasil. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2017 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes – 

ABIS, o consumo de sorvetes no Brasil teve uma retração entre os anos de 2014 e 2017. No ano de 2014 o consumo de 

METODOLOGIA 
sorvetes em milhões de litros foi de 1.305 e no ano e 2017 o consumo foi de 1.129. Com base nestes dados secundários, 

aplicou-se a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com estado da arte em relação a este setor, para 

tentar responder as seguintes hipóteses: a) o consumo tem diminuído, porém o valor agregado do produto aumentou; e b) o 

mercado brasileiro não tem mais como crescer neste setor. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao fazer a análise de SWOT foi possível apresentar algumas forças e fraquezas sobre este mercado. Em relação às 

fraquezas: dados publicados na UOL em 2016 revelaram que seis em cada dez franquias de PALETA MEXICANA fecharam. E 

que as que ainda estavam funcionando à época, tiveram que diversificar a formar de se consumir o produto, inovando. O 

investimento inicial para adquirir uma franquia, pode variar de R$ 90 a R$ 395 mil, se for adicionado os custos de aluguel, 

equipamentos, funcionários, produtos e taxas de publicidade. Em relação às vantagens elencadas pelos franqueadores 

encontra-se: o diferencial em relação às opções de sabores, adequando o produto ao paladar de cada região do país e 

também em relação às frutas regionais disponíveis. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As PALETAS MEXICANAS chegaram ao Brasil em 2012 no Balneário Camboriú (SC). A marca apostava na diversificação do 

produto em relação ao tamanho e os sabores, com um preço alto, o que atraiu diversos investidores. Porém, o que o 

mercado não se deu conta é que era uma moda passageira. Aqueles que ainda possuem a franquia das PALETAS 

MEXICANAS tiveram que remodelar o conceito, com a implantação do fenômeno de gourmetização, dos produtos e a forma 

de apresentação, passando a vender o sorvete em massa. 
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TITULO ANALISE DE SWOT VOLTADO PARA AS FRANQUIAS DAS PALETAS MEXICANA. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Brasil por ter uma extensão territorial imensa, também possui diferentes climas, o que faz com que alguns setores da 

economia possam produzir seus produtos, considerados “sazonais”, o ano todo. O setor produtivo que vende sorvete no 

mercado brasileiro possui esta característica, porém, estatísticas revelam que o consumo em litros de sorvete, tem tido 

queda nos últimos anos. E ao mesmo tempo têm surgido novos players neste setor, que tem diversificado a oferta como é o 

caso das Paletas Mexicanas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar os pontos fracos e fortes em se abrir uma franquia das Paletas Mexicanas em detrimento à oferta de sorvetes 

de outras marcas no Brasil. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2017 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes – 

ABIS, o consumo de sorvetes no Brasil teve uma retração entre os anos de 2014 e 2017. No ano de 2014 o consumo de 

METODOLOGIA 
sorvetes em milhões de litros foi de 1.305 e no ano e 2017 o consumo foi de 1.129. Com base nestes dados secundários, 

aplicou-se a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com estado da arte em relação a este setor, para 

tentar responder as seguintes hipóteses: a) o consumo tem diminuído, porém o valor agregado do produto aumentou; e b) o 

mercado brasileiro não tem mais como crescer neste setor. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao fazer a análise de SWOT foi possível apresentar algumas forças e fraquezas sobre este mercado. Em relação às 

fraquezas: dados publicados na UOL em 2016 revelaram que seis em cada dez franquias de PALETA MEXICANA fecharam. E 

que as que ainda estavam funcionando à época, tiveram que diversificar a formar de se consumir o produto, inovando. O 

investimento inicial para adquirir uma franquia, pode variar de R$ 90 a R$ 395 mil, se for adicionado os custos de aluguel, 

equipamentos, funcionários, produtos e taxas de publicidade. Em relação às vantagens elencadas pelos franqueadores 

encontra-se: o diferencial em relação às opções de sabores, adequando o produto ao paladar de cada região do país e 

também em relação às frutas regionais disponíveis. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As PALETAS MEXICANAS chegaram ao Brasil em 2012 no Balneário Camboriú (SC). A marca apostava na diversificação do 

produto em relação ao tamanho e os sabores, com um preço alto, o que atraiu diversos investidores. Porém, o que o 

mercado não se deu conta é que era uma moda passageira. Aqueles que ainda possuem a franquia das PALETAS 

MEXICANAS tiveram que remodelar o conceito, com a implantação do fenômeno de gourmetização, dos produtos e a forma 

de apresentação, passando a vender o sorvete em massa. 
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INTRODUCAO 

O Brasil por ter uma extensão territorial imensa, também possui diferentes climas, o que faz com que alguns setores da 

economia possam produzir seus produtos, considerados “sazonais”, o ano todo. O setor produtivo que vende sorvete no 

mercado brasileiro possui esta característica, porém, estatísticas revelam que o consumo em litros de sorvete, tem tido 

queda nos últimos anos. E ao mesmo tempo têm surgido novos players neste setor, que tem diversificado a oferta como é o 

caso das Paletas Mexicanas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar os pontos fracos e fortes em se abrir uma franquia das Paletas Mexicanas em detrimento à oferta de sorvetes 

de outras marcas no Brasil. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2017 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes – 

ABIS, o consumo de sorvetes no Brasil teve uma retração entre os anos de 2014 e 2017. No ano de 2014 o consumo de 

METODOLOGIA 
sorvetes em milhões de litros foi de 1.305 e no ano e 2017 o consumo foi de 1.129. Com base nestes dados secundários, 

aplicou-se a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com estado da arte em relação a este setor, para 

tentar responder as seguintes hipóteses: a) o consumo tem diminuído, porém o valor agregado do produto aumentou; e b) o 

mercado brasileiro não tem mais como crescer neste setor. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao fazer a análise de SWOT foi possível apresentar algumas forças e fraquezas sobre este mercado. Em relação às 

fraquezas: dados publicados na UOL em 2016 revelaram que seis em cada dez franquias de PALETA MEXICANA fecharam. E 

que as que ainda estavam funcionando à época, tiveram que diversificar a formar de se consumir o produto, inovando. O 

investimento inicial para adquirir uma franquia, pode variar de R$ 90 a R$ 395 mil, se for adicionado os custos de aluguel, 

equipamentos, funcionários, produtos e taxas de publicidade. Em relação às vantagens elencadas pelos franqueadores 

encontra-se: o diferencial em relação às opções de sabores, adequando o produto ao paladar de cada região do país e 

também em relação às frutas regionais disponíveis. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As PALETAS MEXICANAS chegaram ao Brasil em 2012 no Balneário Camboriú (SC). A marca apostava na diversificação do 

produto em relação ao tamanho e os sabores, com um preço alto, o que atraiu diversos investidores. Porém, o que o 

mercado não se deu conta é que era uma moda passageira. Aqueles que ainda possuem a franquia das PALETAS 

MEXICANAS tiveram que remodelar o conceito, com a implantação do fenômeno de gourmetização, dos produtos e a forma 

de apresentação, passando a vender o sorvete em massa. 
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INTRODUCAO 

O Brasil por ter uma extensão territorial imensa, também possui diferentes climas, o que faz com que alguns setores da 

economia possam produzir seus produtos, considerados “sazonais”, o ano todo. O setor produtivo que vende sorvete no 

mercado brasileiro possui esta característica, porém, estatísticas revelam que o consumo em litros de sorvete, tem tido 

queda nos últimos anos. E ao mesmo tempo têm surgido novos players neste setor, que tem diversificado a oferta como é o 

caso das Paletas Mexicanas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar os pontos fracos e fortes em se abrir uma franquia das Paletas Mexicanas em detrimento à oferta de sorvetes 

de outras marcas no Brasil. 
 

De acordo com o último levantamento feito em 2017 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes – 

ABIS, o consumo de sorvetes no Brasil teve uma retração entre os anos de 2014 e 2017. No ano de 2014 o consumo de 

METODOLOGIA 
sorvetes em milhões de litros foi de 1.305 e no ano e 2017 o consumo foi de 1.129. Com base nestes dados secundários, 

aplicou-se a pesquisa exploratória para que fosse possível se familiarizar com estado da arte em relação a este setor, para 

tentar responder as seguintes hipóteses: a) o consumo tem diminuído, porém o valor agregado do produto aumentou; e b) o 

mercado brasileiro não tem mais como crescer neste setor. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Ao fazer a análise de SWOT foi possível apresentar algumas forças e fraquezas sobre este mercado. Em relação às 

fraquezas: dados publicados na UOL em 2016 revelaram que seis em cada dez franquias de PALETA MEXICANA fecharam. E 

que as que ainda estavam funcionando à época, tiveram que diversificar a formar de se consumir o produto, inovando. O 

investimento inicial para adquirir uma franquia, pode variar de R$ 90 a R$ 395 mil, se for adicionado os custos de aluguel, 

equipamentos, funcionários, produtos e taxas de publicidade. Em relação às vantagens elencadas pelos franqueadores 

encontra-se: o diferencial em relação às opções de sabores, adequando o produto ao paladar de cada região do país e 

também em relação às frutas regionais disponíveis. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As PALETAS MEXICANAS chegaram ao Brasil em 2012 no Balneário Camboriú (SC). A marca apostava na diversificação do 

produto em relação ao tamanho e os sabores, com um preço alto, o que atraiu diversos investidores. Porém, o que o 

mercado não se deu conta é que era uma moda passageira. Aqueles que ainda possuem a franquia das PALETAS 

MEXICANAS tiveram que remodelar o conceito, com a implantação do fenômeno de gourmetização, dos produtos e a forma 

de apresentação, passando a vender o sorvete em massa. 
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TITULO 
OSTEOSSARCOMA DIAGNOSTICADO ATRAVÉS DO MÉTODO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM MEIO DE CONTRASTE 

GADOLÍNIO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O osteossarcoma (OS) resulta do processo neoplásico, cujo crescimento celular é excessivo e não coordenado, pelos quais 

células cancerígenas produzem matriz óssea. Etiologicamente 70% dos OS apresentam alterações em gene RB, P53 e INK4a 

- p16 e p14. Osteossarcoma configurado diretamente do osso denomina-se primário, já os oriundos de particularidade 

metastática e fatores de radiação ionizante são denominados de secundário. (1-3) 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo, colaborar com esclarecimentos sobre o assunto de osteossarcomas, bem como 

enfatizar a especificidade da técnica de RM com composto paramagnético no diagnóstico prévio de pacientes com 

osteossarcoma. 
 

 

 
Esta revisão bibliográfica compõe-se de um estudo retrospectivo em que se utilizam principais bases de dados tais como: 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), American Cancer Society (ACS), PubMed, Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

METODOLOGIA Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) e livros. Pelo qual possibilita averiguação 

etiofisiopatológica, epidemiológica e clínica. Visto que, através de conhecimento e caraterística pode-se preestabelecer 

diagnóstico específico, formalizar conduta médica e estadiamento. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O OS exercem caráter fisiopatológico agressivo de particularidade metastática, invasiva e anaplósico. De tal modo que 

infiltra tecido circunjacente, elevando o periósteo com formação de osso periosteal reativo e destruição tecidual com 

extensão para partes moles. Apresenta predileção ao esqueleto apendicular. (3) Conforme dados do Instituto Nacional de 

Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), presume-se que, em 2018 ocorrerão cerca de 12.500 casos novos de câncer no 

Brasil1. No que condiz ao osteossarcoma, a Sociedade Brasileira de Oncologia identifica que a prevalência é maior em 

infantojuvenil, com sutilidade ao sexo masculino. Estatisticamente correspondem 5% dos cânceres e 20% dos tumores 

maligno primário, sendo que 75% ocorrem com menores de 20 anos e a segundo incidência em pacientes idosos. (1) Através 

da RM é possível pré-estabelecer o diagnóstico de osteossarcoma. Pois ao submeter o paciente a um campo magnético com 

emissão de pulsos de RF e sinais eletromagnéticos, podem-se adquirir diversas imagens multiplanares ponderadas em T1 e 

T2. No qual permite averiguar extensão tumoral e tecidos subjacentes, assim como planejamento cirúrgico e prognóstico. 

Além mais, os quelatos de gadolínio composto paramagnético permitem elucidar tecidos e estruturas anatômicas, tornado o 

diagnóstico mais preciso. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Neste contexto conclui-se que, o exame em ressonância magnética junto a outras modalidades por imagem, como exemplo, 

tomografia computadorizada, é possível preestabelecer o diagnóstico específico, auxiliando tanto na conduta médica quanto 

no estadiamento. A biopsia, por sua vez, é considerada padrão ouro na confirmação da doença. Hoje, cerca de 80% dos 

pacientes acometidos por osteossarcoma, apresentam boa responsividade ao tratamento quando diagnosticado 

precocemente, permitindo assim, melhor qualidade de vida. 
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TITULO Aplicação de próteses fabricadas a partir da tecnologia de impressão 3d para amputados 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A impressão 3D no ambiente da medicina está agregando novas possibilidades, uma vez que permite fabricar próteses 

apropriadas com medidas precisas e excelentes capacidades de criação. A utilização da tecnologia de impressão 3D na 

produção de próteses tem o potencial de simplificar o processo e ser facilmente agregada à indústria médica. Sua possível 

personalização sob demanda e baixo custo, faz impressão 3D uma alternativa para soluções para os amputados. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma análise das próteses fabricadas através da tecnologia de impressão 3D e 

verificar as vantagens e desvantagens que esse sistema de impressão e todos os recursos envolvidos que influência na 

fabricação e aplicação das próteses, tem para os indivíduos com ausência de membros. 
 

 

 
Foi realizada busca de artigos científicos em bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Lilacs. A pesquisa foi realizada 

METODOLOGIA 
com base em artigos científicos sem restrições de data ou idioma. Foi utilizada a combinação dos termos: Amputees and 

Prostheses, Three-Dimensional and Prostheses, Computer-Aided Design and Prostheses e Artificial Limbs and Three- 

Dimensional. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram encontrados 13 artigos distribuídos em relato de caso, séries de caso e estudo comparativo. Os estudos 

demonstraram a aplicação das próteses 3D em maior público infantil e homens acima dos 40 anos. Observou-se como 

vantagens o baixo custo de fabricação das próteses, melhora do desempenho das funções motoras para as tarefas 

específicas, auxilio na manutenção da amplitude de movimento e força muscular; maior desempenho da praxia fina. Como 

desvantagens tem a baixa durabilidade dos materiais, preensão baixa das próteses. O estudo observou a ausência desse 

tipo de tecnologia para o desenvolvimento de próteses de membros inferiores, sendo necessário maior investigação e 

estudos para o uso dessa tecnologia de impressão tridimensional para próteses de membro inferiores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As próteses de impressão tridimensional, tem condições para melhorar a qualidade de vida em indivíduos com deficiência 

física em membros, sendo essa tecnologia uma opção para diminuir o problema de acessibilidade das próteses a população 

com menor condições financeiras. O material plástico utilizado na fabricação das próteses demonstram ser uma 

desvantagem dos dispositivos protético, influenciando na durabilidade das próteses 3D. 
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TITULO PANORAMA SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO BRASIL: ESTATÍSTICAS, PREVENÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é um dos maiores responsáveis pelas mortes de mulheres por câncer no Brasil, apesar de poder 

ser prevenido a partir de um exame de detecção fácil e barato, o Papanicolau, este câncer continua sendo um grande desafio 

de saúde pública nos países em desenvolvimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar uma revisão da literatura do atual cenário do câncer de colo de útero no Brasil. 

 

 

METODOLOGIA 
Revisão sistemática da literatura e meta-análise através de pesquisas em base de dados eletrônicas. Palavras-chave: 

Neoplasias do Colo do Útero, Teste de Papanicolau, Papillomavirus Humano. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As taxas regionais de cobertura do exame preventivo influenciam diretamente na incidência e mortalidade por câncer nessas 

regiões, sendo maiores em regiões com menor cobertura do exame, principalmente nos níveis socioeconômicos mais 

baixos. Outros fatores como o desconhecimento sobre HPV e sua relação com o câncer de colo de útero influenciam a não 

realização do exame e na adesão à vacinação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É necessário a elaboração e adoção de políticas públicas que abranjam as diferenças sociais e demográficas das regiões do 

Brasil e a realidade do câncer cervical nelas, além da capacitação de profissionais de saúde básica qualificados e focados na 

prevenção e conscientização sobre o HPV e dos fatores de risco. 
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TITULO PANORAMA SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO BRASIL: ESTATÍSTICAS, PREVENÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

 
INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é um dos maiores responsáveis pelas mortes de mulheres por câncer no Brasil, apesar de poder 

ser prevenido a partir de um exame de detecção fácil e barato, o Papanicolau, este câncer continua sendo um grande desafio 

de saúde pública nos países em desenvolvimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar uma revisão da literatura do atual cenário do câncer de colo de útero no Brasil. 

 

 

METODOLOGIA 
Revisão sistemática da literatura e meta-análise através de pesquisas em base de dados eletrônicas. Palavras-chave: 

Neoplasias do Colo do Útero, Teste de Papanicolau, Papillomavirus Humano. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As taxas regionais de cobertura do exame preventivo influenciam diretamente na incidência e mortalidade por câncer nessas 

regiões, sendo maiores em regiões com menor cobertura do exame, principalmente nos níveis socioeconômicos mais 

baixos. Outros fatores como o desconhecimento sobre HPV e sua relação com o câncer de colo de útero influenciam a não 

realização do exame e na adesão à vacinação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É necessário a elaboração e adoção de políticas públicas que abranjam as diferenças sociais e demográficas das regiões do 

Brasil e a realidade do câncer cervical nelas, além da capacitação de profissionais de saúde básica qualificados e focados na 

prevenção e conscientização sobre o HPV e dos fatores de risco. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos: caso DSM- Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégicas com a área da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela sua segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa a análise foi possível perceber a importância das quatros subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos: caso DSM- Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégicas com a área da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela sua segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa a análise foi possível perceber a importância das quatros subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BOWERSOX, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 208 

 

 

 
2018 8302 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
 

Autor Status Apresentação 
 

3611205 - NEILSON JERONIMO DOS SANTOS 2 - Aprovado 7 - Pôster Presencial Impresso 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Oscar Bombonatti Filho Aldo Silva Santos 
 
 

TITULO Integração de processos logísticos internos: caso DSM- Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégicas com a área da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela sua segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa a análise foi possível perceber a importância das quatros subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO Integração de processos logísticos internos: caso DSM- Dutch State Minest 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégicas com a área da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, transporte e PPCP), constata que cada 

uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto reflete no resultado da empresa analisada 

em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de materiais a serem utilizados no consumo direto ou 

indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia e facilita a produção mantendo disponíveis os 

materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre eventuais falta de itens conforme o estoque for 

esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) devido a boa gestão, contribui para o bom 

andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado seja produzido no tempo certo e na 

quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma transparente. A área de Transporte tem 

uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos acabados zelando pela sua segurança e 

integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa a análise foi possível perceber a importância das quatros subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário competitivo valorizar e aprimorar as competências existentes no meio profissional levando ao 

crescimento pessoal e social dos colaboradores é essencial para a organização, pois torna-se um diferencial para empresa 

analisar a Gestão por Competência no Ambiente Organizacional no Ambiente Organizacional para tanto, observa-se os 

comportamentos, os conhecimentos dos colaboradores a serem exercidos dentro dos seus cargos sua atividade do dia-a- 

dia. Neste contexto é necessário verificar seus comportamentos, avaliá-los e desenvolver um processo de aprendizagem e 

treinamentos, visando benefícios, melhorar a motivação e a produtividade dos colaboradores, promover adequações 

assertivas de perfil de competência nos respectivos cargos dos colaboradores. ”Competência significa a qualidade que uma 

pessoa possui e que é percebida pelos outros. Não adianta possuir competências é necessário que as outras pessoas 

reconheçam sua existência. Elas são dinâmicas, mudam, evoluem são adquiridas ou perdidas.” (CHIAVENATTO, 2005, p. 09) 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Entender o processo de gestão por competências no ambiente organizacional com profissionais adequados para suas 

determinadas funções, sendo assim, trazer mais satisfação de melhoria para todos os colaboradores dentro do seu 

ambiente de trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica voltada à Gestão por Competência dentro do Ambiente Organizacional, com fonte e citação que ajuda 

no sentindo de compreender melhor a competência. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A Gestão de Competência dentro do Ambiente Organizacional existe para que a empresa tenha uma lucratividade, quando 

desenvolve os conhecimentos, habilidades e atitudes dos seus colaboradores, de forma que a organização não tenha custos 

com novas admissões e demissões. “As competências podem ser previstas e estruturadas de modo a estabelecer-se um 

conjunto ideal de qualificações para que a pessoa desenvolva uma performance superior ao seu trabalho. ” (DUTRA, 2008, p. 

29). Neste contexto no Ambiente Organizacional encontram-se diversas habilidades e competências entre os colaboradores 

o que possibilita avaliar e construir as competências essenciais transformando em resultados empresariais. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que dentro da gestão por competência o colaborador tem um papel fundamental no presente e futuro da 

organização, cabe ao seu gestor ou líder avaliar e observar o desenvolvimento de cada profissional desenvolvendo as 

competências valorizando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos mesmos, e assim, ocorrera a lucratividade diante 

dos investimentos realizados que chamamos de custo-benefício em promover aos colaboradores o desenvolvimento de 

suas competências àqueles que já conhecem e sabem da missão e ambiente estrutura da organizacional. 
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TITULO GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário competitivo valorizar e aprimorar as competências existentes no meio profissional levando ao 

crescimento pessoal e social dos colaboradores é essencial para a organização, pois torna-se um diferencial para empresa 

analisar a Gestão por Competência no Ambiente Organizacional no Ambiente Organizacional para tanto, observa-se os 

comportamentos, os conhecimentos dos colaboradores a serem exercidos dentro dos seus cargos sua atividade do dia-a- 

dia. Neste contexto é necessário verificar seus comportamentos, avaliá-los e desenvolver um processo de aprendizagem e 

treinamentos, visando benefícios, melhorar a motivação e a produtividade dos colaboradores, promover adequações 

assertivas de perfil de competência nos respectivos cargos dos colaboradores. ”Competência significa a qualidade que uma 

pessoa possui e que é percebida pelos outros. Não adianta possuir competências é necessário que as outras pessoas 

reconheçam sua existência. Elas são dinâmicas, mudam, evoluem são adquiridas ou perdidas.” (CHIAVENATTO, 2005, p. 09) 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Entender o processo de gestão por competências no ambiente organizacional com profissionais adequados para suas 

determinadas funções, sendo assim, trazer mais satisfação de melhoria para todos os colaboradores dentro do seu 

ambiente de trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica voltada à Gestão por Competência dentro do Ambiente Organizacional, com fonte e citação que ajuda 

no sentindo de compreender melhor a competência. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A Gestão de Competência dentro do Ambiente Organizacional existe para que a empresa tenha uma lucratividade, quando 

desenvolve os conhecimentos, habilidades e atitudes dos seus colaboradores, de forma que a organização não tenha custos 

com novas admissões e demissões. “As competências podem ser previstas e estruturadas de modo a estabelecer-se um 

conjunto ideal de qualificações para que a pessoa desenvolva uma performance superior ao seu trabalho. ” (DUTRA, 2008, p. 

29). Neste contexto no Ambiente Organizacional encontram-se diversas habilidades e competências entre os colaboradores 

o que possibilita avaliar e construir as competências essenciais transformando em resultados empresariais. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que dentro da gestão por competência o colaborador tem um papel fundamental no presente e futuro da 

organização, cabe ao seu gestor ou líder avaliar e observar o desenvolvimento de cada profissional desenvolvendo as 

competências valorizando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos mesmos, e assim, ocorrera a lucratividade diante 

dos investimentos realizados que chamamos de custo-benefício em promover aos colaboradores o desenvolvimento de 

suas competências àqueles que já conhecem e sabem da missão e ambiente estrutura da organizacional. 
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TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área complexa que requer planejamento e controle. 

Este setor é dividido em subáreas, são eles: PPCP , transporte, estoque e compras. Sendo assim este estudo busca 

comprovar que estas subáreas necessitam estar interligados para que o sucesso logístico aconteça. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar um estudo das subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa Carrefour. 

 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto.Foram utilizados 

dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Logo após a pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas 

necessitam funcionar de forma correta para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado, caso contrário 

"dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na cadeia de suprimento otimizada." (Novaes, 2007). No 

caso do Carrefour ainda mais, pois é uma empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo 

com excesso de mercadoria, ou seja, não perder dinheiro “o controle de estoque é a parte vital do composto logístico. 

(Ballou 1993). O setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da 

organização. O transporte é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes 

finais. O setor de estoque é responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre estar em contato 

direto com o setor de compras, esse diálogo é importante para que não falte nenhum item e atrase os processos. Para 

finalizar no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a empresa determina a quantidade que ela irá produzir e qual será 

sua estratégia para realizar o objetivo, já a segunda letra ‘’P’’ é de programação que determina quando a empresa irá realizar 

o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras ‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e 

analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Precisamente com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em 

todos os setores empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de 

forma precisa e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, 

as duas precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as suas subáreas necessitam 

estar relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
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TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área complexa que requer planejamento e controle. 

Este setor é dividido em subáreas, são eles: PPCP , transporte, estoque e compras. Sendo assim este estudo busca 

comprovar que estas subáreas necessitam estar interligados para que o sucesso logístico aconteça. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar um estudo das subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa Carrefour. 

 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto.Foram utilizados 

dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Logo após a pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas 

necessitam funcionar de forma correta para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado, caso contrário 

"dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na cadeia de suprimento otimizada." (Novaes, 2007). No 

caso do Carrefour ainda mais, pois é uma empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo 

com excesso de mercadoria, ou seja, não perder dinheiro “o controle de estoque é a parte vital do composto logístico. 

(Ballou 1993). O setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da 

organização. O transporte é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes 

finais. O setor de estoque é responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre estar em contato 

direto com o setor de compras, esse diálogo é importante para que não falte nenhum item e atrase os processos. Para 

finalizar no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a empresa determina a quantidade que ela irá produzir e qual será 

sua estratégia para realizar o objetivo, já a segunda letra ‘’P’’ é de programação que determina quando a empresa irá realizar 

o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras ‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e 

analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Precisamente com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em 

todos os setores empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de 

forma precisa e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, 

as duas precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as suas subáreas necessitam 

estar relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
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TITULO 
USO DE HOMEOPATIA NA DIETA SOBRE O CRESCIMENTO DE PERIQUITOS AUSTRALIANOS PADRÃO INGLÊS (Melopsittacusundulatus) 

EM CATIVEIRO 
 
 

 
INTRODUCAO 

Os periquitos australianos (Melopsittacusundulatus) são considerados pelo IBAMA como animais domésticos. Pelo fato de serem 

criados e reproduzirem em gaiolas apresentam alguns sinais de estresse que podem diminuir a vida útil dos animais adultos e o 

crescimento dos filhotes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da utilização de medicação ultradiluída sobre o crescimento dos periquitos 

australianos padrão inglês. 
 

Para isto foram utilizados 21 casais (42 aves) divididos em 3 grupos, sendo o Grupo 1 o controle onde nada foi fornecido, apenas água; o 

Grupo 2 recebeu solução inerte com glóbulos de sacarose e o Grupo 3 recebeu medicação ultra diluída com Complexo Avena sativa 6 cH 

METODOLOGIA 
+ Pulsatillanigricans 6 cH + Thymulina 5 cH.Os dados foram submetidos à análise de variância (PROC GLM) (SAS Institute Inc., 2001) 

onde se verificou o efeito dos tratamentos sobre o ganho de peso total do nascimento à desmama, ganho de peso ao longo das 6 

semanas de pesagem e sobre a curva de crescimento dos filhotes sendo, em seguida, utilizado o teste de comparação de médias 

ajustadas LSMEANS. Foi adotado o nível de significância de 5% para todas as análises realizadas 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Não foi observado efeito do tratamento sobre o peso vivo das aves do nascimento até a 6ª semana de vida quando foram separados da 

mãe (desmamado). No entanto, entre a 4ª e a 6ª semana de vida os animais que receberam o placebo com sacaroseapresentaram maior 

peso vivo quando comparado aos animais quer receberam medicação ultra diluída o Complexo Avena sativa 6 cH + Pulsatillanigricans 6 

cH + Thymulina 5 cH e o grupo controle. Por outro lado, ao avaliar o efeito dos tratamentos sobre o ganho de peso ao longo da semana, 

não houve diferença entre os tratamentos. A correlação entre o peso ao nascimento e o peso vivo do animal durante as 6 semanas que 

permaneceu com os pais é baixa, não ultrapassando 0,23. Correlação elevada é observada apenas entre 2 semanas consecutivas (P1 e 

P2, P2 e P3 etc...), correlação esta que diminuiu à medida que as semanas vão se distanciando. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Com base nos resultados podemos concluir que a utilização Complexo Avena sativa 6 cH + Pulsatillanigricans 6 cH + Thymulina 5 cH não 

altera o crescimento de periquitos australianos até a desmama (42 dias). 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

as organizações. Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de dados 

METODOLOGIA primários, adquiridos mediante entrevista com gerente de uma franquia e secundários coletados através da internet, artigos, 

livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como funciona o setor de distribuição com a área de 

marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que O Boticário usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

as organizações. Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de dados 

METODOLOGIA primários, adquiridos mediante entrevista com gerente de uma franquia e secundários coletados através da internet, artigos, 

livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como funciona o setor de distribuição com a área de 

marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que O Boticário usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

as organizações. Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de dados 

METODOLOGIA primários, adquiridos mediante entrevista com gerente de uma franquia e secundários coletados através da internet, artigos, 

livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como funciona o setor de distribuição com a área de 

marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que O Boticário usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

as organizações. Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de dados 

METODOLOGIA primários, adquiridos mediante entrevista com gerente de uma franquia e secundários coletados através da internet, artigos, 

livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como funciona o setor de distribuição com a área de 

marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que O Boticário usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO Os benefícios do fortalecimento muscular no tratamento da condromalácia patelar 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Introdução A condromalácia patelar vem do termo ”condro”que significa cartilagem e”malácia” amolecimento, ou seja é o 

amolecimento da cartilagem é uma patologia degenerativa caracterizada por dor retropatelar ou peripatelar, também 

conhecida como síndrome da dor femoropatelar ou joelho do corredor, os sintomas são agravados como dor ao subir e 

descer escada,agachar,dor ao correr,ao levantar da cadeira,e flexionar o joelho por muito tempo. Alguns fatores predispõe 

ao surgimento da condromalácia patelar tais como:desequilíbrio do quadríceps,joelho valgo,hiperpronação subtalar, 

desequilíbrio do vasto medial oblíquo que leva no mau alinhamento patelar,anteversão femoral aumentada,fraqueza 

muscular dos abdutores e rotadores de quadril. A Classificação da Condromalácia Patelar é dividida em quatro graus,sendo 

eles: • Grau I: Amolecimento da cartilagem e edemas. • GrauII:Fragmentação da cartilagem ou rachaduras/fissuras com 

diâmetro inferior a 1,3 cm de diâmetro. • GrauIII:Fragmentação ou rachaduras/fissura com diâmetro superior a 1,3 cm de 

diâmetro ou mais. • GrauIV:Erosão ou perda total da cartilagem da articulação em questão, com exposição do osso 

subcondral. A importância do fisioterapeuta no tratamento de pacientes com condromalácia patelar é fundamental focando 

no tratamento conservador através da cinesioterapia em exercícios de cadeia cinética aberta e fechada,no fortalecimento 

muscular dos membros inferiores como de abdutores e adutores de quadril,ilíopsoas,trato iliotibial, vasto medial oblíquo(na 

correção do mau alinhamento patelar) e quadríceps que é o principal estabilizador da patela e alongamento muscular. 
 

 

 
OBJETIVOS Objetivo:Conhecer os benefícios do fortalecimento muscular no tratamento da condromalácia patelar. 

 

Metodologia:Foi realizado uma revisão bibliográfica sobre os benefícios do fortalecimento muscular no tratamento da 

METODOLOGIA condromalácia patelar,destacando a sua definição,etiologia,classificação,biomecânica,diagnóstico e o tratamento 

fisioterapêutico, nos idiomas português e inglês dos anos 2001 à 2016. 
 

 
 

RESULTADOS 

Resultado e Discussão A condromalácia patelar é uma doença comum na população que leva na diminuição das atividades 

de vida diária e pessoal,ela ocorre com maior incidência no sexo feminino entre 15 a 30 anos de idade,pode ser causada por 

trauma aguda/repetitiva,sobrecarga excessiva,mau alinhamento patelar,movimentos repetitivos e atividades de alto 

impacto. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão:Os resultados conclui que o fortalecimento muscular torna-se de extrema importância na condromalácia patelar 

na correção do mau alinhamento patelar,diminuição dos sintomas,melhora da flexibilidade,ganho de força muscular e 

resistência,mantendo a estabilidade articular e o equilíbrio entre os músculos. 
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TITULO EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL: DEMANDAS E DESAFIOS PROFISSIONAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho visa refletir a partir dos atendimentos cotidianos realizados pelo Serviço Social de um hospital geral 

localizado na zona sul da cidade de São Paulo, como as expressões da questão social refletem diretamente no processo de 

internação e alta hospitalar, e por meio deste visualizar as dificuldades e desafios enfrentados pelos profissionais do Serviço 

Social no atendimento cotidiano dos usuários do Sistema Único de Saúde. Os usuários se apresentam nos hospitais em 

situação de vulnerabilidade social e os desafios encontrados pelos Assistentes Sociais nos atendimentos se tornam cada    

vez maiores. Os impactos se dão na família e sociedade na forma de: dificuldades de acesso à educação básica de    

qualidade; precarização do trabalho; acometimentos de doenças tropicais negligenciadas e outros, tornando-as cada vez  

mais vulneráveis. O Assistente Social na sua atuação no âmbito hospitalar se torna um relevante profissional, a partir dos 

princípios de sua atuação é possível desenvolver um trabalho que realize um planejamento estratégico e que leve em 

consideração as expressões sociais evidenciadas pelos usuários. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Analisar as demandas identificadas aos usuários internados atendidos pelo Serviço Social. Objetivo 

específico: Evidenciar a importância da ação profissional do Serviço Social no âmbito hospitalar no atendimento aos 

usuários, mediante as expressões da questão social. 
 

 

 
O estudo tem proposta qualitativa, ou seja, tem o objetivo de conhecer os fenômenos estudados centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

METODOLOGIA 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Os sujeitos 

participantes da pesquisa, no total de seis profissionais, serão abordados individualmente, por meio de entrevistas que 

serão realizadas por meio de questionário pré-elaborado, cujas entrevistas serão gravadas para posterior transcrição. Para 

garantir o anonimato dos profissionais entrevistados se utilizará pseudônimo aos nomes próprios e excluído imagens 

fotográficas e outros. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Em construção. 
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TITULO Representação das Mulheres Indígenas na Trilogia Indianista de José de Alencar 
 

 

INTRODUCAO     
A pesquisa se caracteriza pelo estudo da representação das mulheres indígenas transmitidos pela ótica de José de Alencar, 

através de suas obras O Guarani (1857), Iracema-Lenda do Ceará (1865) e Ubirajara (1874). 
 
 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar como o autor caracteriza as mulheres indígenas no contexto histórico. Localizar na fonte de pesquisa palavras, 

conceitos e outras formas de caracterização da mulher indígena, o contexto em que estão inseridas e qual a imagem que se 

quer atribuir a esses indivíduos bem como o que significam, para assim contextualizar historicamente os significados 

atribuídos a essas mulheres desde o período pré-cabralino até a atualidade. 
 

 

 
O método a ser utilizado consistirá na revisão sistemática dos livros, considerando estudos observacionais retrospectivos 

METODOLOGIA de recuperação e análise crítica da literatura. Testando hipóteses e objetivando levantar, reunir, avaliar, refutar criticamente 

a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A pesquisa proposta não pretende apenas legitimar o espaço assumido ou exaltar atuações de mulheres, tampouco, evocar 

formas nas quais elas encontraram para se estabelecer politicamente ou fazer valer suas experiências, mas entender seus 

comportamentos frente aos imperativos que anulavam suas existências. A abordagem proposta possibilitará o 

reconhecimento de significados atribuídos aos indígenas, principalmente as mulheres, a partir do olhar do autor, em quais 

momentos o autor descreve essa presença, assim como os espaços sociais nos quais os indígenas são mencionados e 

inseridos. A necessidade de relacionar o indígena com o branco europeu, ressaltando seu papel civilizador e formador do 

povo brasileiro. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O estudo prevê uma análise que permita identificar de que forma foi construída, caracterizada e perpetuada a imagem mítica 

da mulher indígena, através da trilogia indianista do autor José de Alencar. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. ALENCAR, José de. Iracema. 5. Ed. Jaraguá do Sul-SC: Avenida, 2012. 2. ALENCAR, José de. O Guarani. 2. Ed. Barueri: 

Ciranda Cultural, 2017. 3. ALENCAR, Jose de. Ubirajara. 3. Ed. São Paulo: Martin Claret, 2013. 4. ALMEIDA, Maria Regina 

Celestino de. Os índios na História do Brasil. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 5. RAMINELLI, Ronald. Imagens da 

Colonização: A representação do índio de Caminha a Vieira. 1. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1996. 

 

Página 221 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 

 

 

Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 8318  
Medicina 

Veterinária 

7 - Mostra de Pós-graduação Especialização 

Mestrado 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3465837 - RAPHAEL ROSETI LAVADO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Kleber da Cunha Peixoto Junior 

  

 
TITULO AVALIAÇÃO MORFOMÉTRICA E CITOLOGIA TESTICULAR DE CORDEIROS PRÉ-PÚBERES DA RAÇA DORPER 

 

 

INTRODUCAO 
A ovinocultura vem apresentando evidente crescimento no país e no mundo, sendo a seleção de reprodutores de 

fundamental importância para a produtividade final do sistema. 
 

OBJETIVOS Relacionar a idade e o peso corporal com a citologia testicular e medidas morfométricas de ovinos da raça Dorpoer 
 

Foram utilizados 25 ovinos machos Dorper, clinicamente sadios, entre 01 e 09 meses de idade, para realizar mensurações 

morfométricas (Circunferência escrotal (CE), comprimento do testículo direito (CTD), largura do testículo direito (LTD), 

profundidade do testiculo direito (PTD), Comprimento do testículo esquerdo (CTE), largura do testículo esquerdo LTE), 

profundidade do testículo esquerdo (PTE)) mensais entre 30 e 240 dias de idade e 3 amostras de citologia oriunda de 

METODOLOGIA punção aspirativa por agulha fina (PAAF) aos 90, 180 e 270 dias de idade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância com medidas repetidas no tempo (PROC GLM do SAS, 2001) onde se verificou o efeito da idade sobre a 

morfometria testicular e as variáveis número de células de linhagem espermática, sendo, em seguida, utilizado o teste de 

comparação de médias TUKEY. Os dados foram submetidos também à analise de correlação de Pearson (PROC CORR) e a 

análise de regressão linear e quadrática (PROC REG) para obtenção da equação de predição. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observou-se que todas as variáveis morfométricas avaliadas aumentaram até os 270 dias de idade, com exceção da 

profundidade do testículo direito e esquerdo que não variou entre as idades de 190 a 240 dias. Ao realizar análise de 

regressão avaliando o efeito da idade sobre a morfometria testicular observou-se, regressão positiva e quadrática sobre 

todos os parâmetros avaliados. Na análise da citologia testicular observa-se que a quantidade de espermatogônias foi 

inferior nos animais com 270 dias de idade comparado aos 180 dias, as espermátides finais aumentaram com o aumento da 

idade e as células de sertolli diminuíram com o aumento da idade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Assim, conclui-se que as medidas morfométricas dos testículo de ovinos aumentam até 270 dias de idade, com exceção da 

profundidade que estabiliza entre 150 e 190 dias de idade, que com o avanço da idade o número de células de Setolli 

diminue, que a quantidade de Espermatogônias diminue a partir de 180 dias de idade e que o número espermatócito 

primário, secundário, espermatide inicial e células de Leydig não alteram até os 270 dias de idade. 
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TITULO PERSEGUIÇÃO AOS HOMOSSEXUAIS NA ALEMANHA NAZISTA (1933-1945) 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Entendemos que Adolf Hitler no poder em 1933 deu ao povo alemão a esperança de um futuro próspero e o resgatou a 

Alemanha da situação de vergonha pela derrota na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O Partido Nazista deixava clara 

sua ideologia de pureza racial onde havia a exclusão dos judeus, ciganos, deficientes físicos e mentais e dos homossexuais. 

Importa compreender as relações de poder entre o Partido Nazista e os homossexuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

A pesquisa tratará da perseguição que ocorreu aos homossexuais durante a Alemanha nazista, bem como o preconceito, 

violência e discriminação que as pessoas com essa orientação sexual receberam durante esse período, que durou entre os 

anos de 1933 a 1945. 
 

 

 
A pesquisa parte de uma análise crítica da produção historiográfica do que já se tem produzido sobre o tema, para assim 

reconhecer como esses homens foram tratados pelo regime nazista. Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados 

METODOLOGIA como fontes relatos de homossexuais que sobreviveram ao regime. O método de análise dos registros históricos constará 

do levantamento sistemático das fontes, e será utilizado como base teórica o conceito de Michel Foucault de Ordem do 

Discurso, e deste modo, será possível problematizar como ocorreu a perseguição aos homossexuais. 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo pretende responder os seguintes problemas de pesquisa: Quais os argumentos que os nazistas utilizavam para 

justificar a perseguição aos homossexuais? Como os homossexuais estavam inseridos na sociedade alemã nazista da 

época? Como ocorriam os processos de investigação e condenação dos que eram capturados pela polícia? Como os que 

sobreviveram aos campos de concentração relataram suas experiências? E o que a Alemanha fez para retrata-los depois de 

toda violência sofrida? 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os homossexuais sofreram diversas atrocidades nas mãos dos nazistas. A perseguição ocorreu de forma intensa. Para os 

nazistas os homossexuais significavam uma ameaça para o desenvolvimento da raça superior, portanto deveriam ser 

eliminados. Nos campos de concentração os nazistas atribuíam os trabalhos mais árduos aos homossexuais como forma 

de “discipliná-los”. Além de serem realizados diversos experimentos científicos com esses homens, nesses experimentos os 

nazistas buscavam encontrar a causa da homossexualidade. 
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TITULO A importância dos estímulos sensoriais na primeira infância 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

É na primeira infância que as crianças mais aprendem em decorrência do grande número de sinapses que acontecem neste 

período. Por isso a importância dos estímulos sensoriais para o neurodesenvolvimento. Entender o que acontece dentro do 

cérebro quando estes estímulos são oferecidos é primordial para atuar como mediador deste infante, pois é na infância que 

o corpo se estabelece como maior instrumento de aprendizagem e grande parte das conexões neurais acontecem pelas 

experiências. 
 

 

 
OBJETIVOS Ratificar a importância dos estímulos sensoriais na primeira infância. 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos que trazem contribuições relevantes para ampliação do 

conhecimento dos estímulos sensoriais, a saber, o neurodesenvolvimento. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A partir do desenvolvimento cerebral ainda no útero, a criança começa a perceber o mundo pelos estímulos advindos de sua 

mãe. Dentro do ventre, conexões neurais e sinapses já começam a se formar. Após o nascimento estas conexões se 

fortalecem através das experiências vividas. Estes estímulos nada mais são que impulsos elétricos que ao chegarem aos 

neurônios transformam se em potencial de ação e este determina a comunicação entre os neurônios e a liberação de 

neurotrofinas e neurotransmissores. Quando existe uma repetição dessas vivências de forma variada ocorre à plasticidade 

cerebral que é a formação de redes neuronais que amplia o neurodesenvolvimento e a memória. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Compreendemos que a aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados desde a concepção e é fortemente 

influenciada pelo meio a qual interage e na primeira infância é o período crucial deste desenvolvimento. Esperamos 

contribuir com educadores, pais ou mediadores de criança nesta fase para que possam oferecer-lhes estímulos adequados 

no momento certo para que a criança se desenvolva em todas as suas potencialidades respeitando seus ritmos internos e 

externos. 
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TITULO A importância dos estímulos sensoriais na primeira infância 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

É na primeira infância que as crianças mais aprendem em decorrência do grande número de sinapses que acontecem neste 

período. Por isso a importância dos estímulos sensoriais para o neurodesenvolvimento. Entender o que acontece dentro do 

cérebro quando estes estímulos são oferecidos é primordial para atuar como mediador deste infante, pois é na infância que 

o corpo se estabelece como maior instrumento de aprendizagem e grande parte das conexões neurais acontecem pelas 

experiências. 
 

 

 
OBJETIVOS Ratificar a importância dos estímulos sensoriais na primeira infância. 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos que trazem contribuições relevantes para ampliação do 

conhecimento dos estímulos sensoriais, a saber, o neurodesenvolvimento. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A partir do desenvolvimento cerebral ainda no útero, a criança começa a perceber o mundo pelos estímulos advindos de sua 

mãe. Dentro do ventre, conexões neurais e sinapses já começam a se formar. Após o nascimento estas conexões se 

fortalecem através das experiências vividas. Estes estímulos nada mais são que impulsos elétricos que ao chegarem aos 

neurônios transformam se em potencial de ação e este determina a comunicação entre os neurônios e a liberação de 

neurotrofinas e neurotransmissores. Quando existe uma repetição dessas vivências de forma variada ocorre à plasticidade 

cerebral que é a formação de redes neuronais que amplia o neurodesenvolvimento e a memória. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Compreendemos que a aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados desde a concepção e é fortemente 

influenciada pelo meio a qual interage e na primeira infância é o período crucial deste desenvolvimento. Esperamos 

contribuir com educadores, pais ou mediadores de criança nesta fase para que possam oferecer-lhes estímulos adequados 

no momento certo para que a criança se desenvolva em todas as suas potencialidades respeitando seus ritmos internos e 

externos. 
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TITULO FERRO’S BAR: MOVIMENTO LÉSBICO E FEMINISMO NO JORNAL ‘CHANACOMCHANA’ – SÃO PAULO 1980 
 
 

 
INTRODUCAO 

A pesquisa se caracteriza pelo estudo do movimento lésbico durante a década de 1980, mais precisamente da experiência 

vivida no âmbito do bar conhecido como Ferro’s Bar, na região central da cidade. O estudo emerge da necessidade de 

pesquisas sobre o tema, uma vez que se percebe que o mesmo é pouco estudado no próprio meio LGBT. 
 

 

 

OBJETIVOS 
A pesquisa objetiva uma análise exploratória das ações das mulheres lésbicas na cidade de São Paulo na década de 1980 

para, deste modo, destacar a importância da mulher no movimento LGBT. 
 

Como fonte a pesquisa utiliza o jornal Chanacomchana, que circulou na cidade com notícias e informações sobre o 

movimento lésbico em São Paulo no contexto. O método de análise dos registros históricos constará do levantamento 

METODOLOGIA 
sistemático de partes do jornal (textos e imagens) apresentados na documentação delimitada sobre duas categorias da 

análise, a saber, a) movimento lésbico e b) movimento LGBT. Deste modo, será possível identificar quem são essas 

mulheres, o que faziam, quais eram suas pautas, bem como suas atuações nesse processo. A forma de análise dos 

resultados encontra fundamentação teórica nas propostas de Judith Butler no que se refere à sexualidade feminina. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com a leitura de edições do jornal Chanacomchana o presente estudo, em andamento, encontra como resultados parciais 

uma recusa do movimento feminista da década de 1980 em relação à participação das mulheres lésbicas, na medida em que 

estas eram representadas como mulheres que negavam a condição feminina. Como resultado a pesquisa aponta que as 

mulheres lésbicas nos anos 80 recriaram formas de luta e resistência contra a opressão vivida inclusive entre as mulheres. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que as mulheres que integravam o movimento lésbico em São Paulo eram das mais variadas classes sociais, 

todas com uma coisa em comum: eram lésbicas que não encontraram apoio entre os LGBT, não foram ouvidas e suas 

pautas não foram consideradas. Sendo assim, criaram um grupo próprio, lutaram e ainda lutam por seu espaço, não só no 

movimento LGBT, mas na sociedade de modo geral. Fica evidente que no feminismo essas mulheres não encontraram apoio 

efetivo, o que fez com que elas se distanciassem. Para as mulheres era de extrema importância à criação de um espaço 

próprio, para discutirem suas pautas, seus projetos e elaborar um corpo político que as representassem, o que resulta na 

produção do jornal Chanacomchana. 
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TITULO Controle Estatístico do Processo Aplicado na Fabricação de Hambúrgueres 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Devido à globalização, nos deparamos com o aumento de competitividade e no aumento do nível de exigência do 

consumidor. O presente estudo tem a finalidade de apresentar a aplicabilidade da ferramenta Controle Estatístico do 

Processo (CEP), na fabricação de alimentos, e frente a esta condição está à busca por melhor desempenho de qualidade e 

custos dos produtos. O CEP é uma das ferramentas indicadoras de desempenho mais utilizadas atualmente no auxílio de 

controle eficaz da qualidade, e isso se deve principalmente ao fato de a ferramenta permitir que se tenham interações com o 

processo de fabricação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Utilizar o Controle Estatístico do Processo (CEP), por meio de gráficos de médias e amplitudes, com o objetivo de controlar e 

padronizar um processo produtivo, analisando a variabilidade do processo, bem como os estudos de estabilidade e 

capacidade, buscando-se melhorias para que itens não conformes não sejam produzidos. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada está baseada na revisão bibliográfica e em experimentos na fabricação de hambúrgueres, na 

qual podemos nos basear nas condições experimentais e extrapolar esta simulação para uma situação de produção. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados são observados por meio da aplicação de cartas de controle, que nos permite avaliar sua variabilidade, 

estabilidade e capacidade do processo. A análise de parâmetros como peso e diâmetro do produto, demonstra que as 

medições de diâmetro apresentam resultados melhores que o peso, pois o desvio padrão para ambas as misturas são 

consideravelmente mais baixos. Desta forma, fica evidente a precariedade dos processos devido à sucessão de causas 

especiais, a qual podemos confirmar observando os índices de desempenho. Baseado nestes índices todos os processos 

são classificados como incapazes (Pp1=0,2219, Pp2=0,3565, Ppk1=0,1788 e Ppk2=0,2475), pois as análises denotam que 

nenhum dos processos possui a sua média centrada com o ponto médio de especificação. As resoluções obtidas indicam a 

imprescindibilidade de se priorizar ações, pois o processo como está não é aceitável. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Demonstrou-se a importância e a valia da ferramenta CEP para fundamentar as tomadas de decisões, bem como propostas 

corretivas ou novos métodos de trabalho a fim de controlar o processo, eliminar as causas especiais da variação, reduzir 

possíveis perdas e assegurar as especificações estabelecidas. Conclui-se que todos os processos estudados apresentam 

resultados insatisfatórios, visto que estes são incapazes de atingir aos requisitos propostos. Para estudos futuros sugere-se 

aumentar a produção, de forma que possamos utilizar o subgrupo racional e obter assim uma melhor análise das variações. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é responsável pelo processo físico e integral do produto, desde a obtenção de insumos até o descarte do produto 

final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, influenciando no setor de vendas ao prover soluções 

necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato que se é requisitado e dessa forma contribui para 

que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia 

de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa analisada (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, também contribuindo com o setor de 

compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária. E por fim, o setor de 

transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e preservando a segurança das cargas 

transportadas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, um ponto de extrema importância é que haja o que houver é indispensável uma boa comunicação entre as áreas, 

para obter um alinhamento dos processos do inicio ao fim e diminuindo a margem dos erros dentro da organização. Serão 

iniciadas as tomadas de decisões, fazendo os planejamentos estratégicos, contando com a colaboração de cada 

departamento, após o empenho de todos alcançaremos o objetivo tracejado, e por fim concluímos que para uma boa 

estratégia é imprescindível o envolvimento e comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é responsável pelo processo físico e integral do produto, desde a obtenção de insumos até o descarte do produto 

final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, influenciando no setor de vendas ao prover soluções 

necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato que se é requisitado e dessa forma contribui para 

que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia 

de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa analisada (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, também contribuindo com o setor de 

compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária. E por fim, o setor de 

transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e preservando a segurança das cargas 

transportadas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, um ponto de extrema importância é que haja o que houver é indispensável uma boa comunicação entre as áreas, 

para obter um alinhamento dos processos do inicio ao fim e diminuindo a margem dos erros dentro da organização. Serão 

iniciadas as tomadas de decisões, fazendo os planejamentos estratégicos, contando com a colaboração de cada 

departamento, após o empenho de todos alcançaremos o objetivo tracejado, e por fim concluímos que para uma boa 

estratégia é imprescindível o envolvimento e comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é responsável pelo processo físico e integral do produto, desde a obtenção de insumos até o descarte do produto 

final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, influenciando no setor de vendas ao prover soluções 

necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato que se é requisitado e dessa forma contribui para 

que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia 

de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa analisada (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, também contribuindo com o setor de 

compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária. E por fim, o setor de 

transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e preservando a segurança das cargas 

transportadas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, um ponto de extrema importância é que haja o que houver é indispensável uma boa comunicação entre as áreas, 

para obter um alinhamento dos processos do inicio ao fim e diminuindo a margem dos erros dentro da organização. Serão 

iniciadas as tomadas de decisões, fazendo os planejamentos estratégicos, contando com a colaboração de cada 

departamento, após o empenho de todos alcançaremos o objetivo tracejado, e por fim concluímos que para uma boa 

estratégia é imprescindível o envolvimento e comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é responsável pelo processo físico e integral do produto, desde a obtenção de insumos até o descarte do produto 

final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, influenciando no setor de vendas ao prover soluções 

necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento exato que se é requisitado e dessa forma contribui para 

que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia 

de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa analisada (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, também contribuindo com o setor de 

compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária. E por fim, o setor de 

transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e preservando a segurança das cargas 

transportadas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, um ponto de extrema importância é que haja o que houver é indispensável uma boa comunicação entre as áreas, 

para obter um alinhamento dos processos do inicio ao fim e diminuindo a margem dos erros dentro da organização. Serão 

iniciadas as tomadas de decisões, fazendo os planejamentos estratégicos, contando com a colaboração de cada 

departamento, após o empenho de todos alcançaremos o objetivo tracejado, e por fim concluímos que para uma boa 

estratégia é imprescindível o envolvimento e comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO O trabalho na pedagogia socialista 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante da profunda crise vivida pela educação brasileira, a pedagogia socialista nos auxilia a demarcar claramente as 

diferenças entre a escola criada no solo do liberalismo e a escola desenvolvida na construção do socialismo. A pesquisa 

está baseada nas obras de Nadezhda K. Krupskaya (1869-1939) e Moisey M. Pistrak (1888-1937). Os educadores que, com 

Krupskaya e Pistrak, viveram o período revolucionário, desde as primeiras décadas do século XX, viveram euforicamente o 

desafio de criar uma escola única, para todos, por uma sociedade igualitária, com cidadãos cultos e trabalhadores. 

Krupskaya foi uma das grandes revolucionárias da educação após, e até mesmo antes, a Revolução Russa de 1917. Em seu 

livro A construção da Pedagogia Socialista, conseguimos entender um pouco mais sobre a questão da escola socialista, a 

auto-organização escolar e sobre a concepção do trabalho socialmente necessário da escola. Pistrak defende, em 

Fundamentos da escola do trabalho, o trabalho como categoria principal para a reflexão teórica pedagógica e para a 

expressão prática da escola, vinculada à vida da comunidade. Ela deve ser capaz de ser a referência principal da vida infantil, 

trazendo-lhe novas perspectivas e esperanças de um mundo melhor. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

• Analisar a concepção de trabalho na pedagogia socialista. • Compreender o papel do trabalho no desenvolvimento de 

habilidades sociais na formação dos alunos. • Analisar o trabalho como princípio educativo e fundamental na formação 

ética, cidadã e profissional dos alunos. • Compreender a relação entre a pedagogia do trabalho e desenvolvimento da 

coletividade e da auto-organização dos alunos 
 

 

 
Para o desenvolvimento do projeto será realizada pesquisa bibliográfica, com base nas obras pedagógicas de Pistrak e 

Krupskaia, bem como nas produções dos pesquisadores e teóricos que estudaram e estudam o conceito de trabalho na 

METODOLOGIA pedagogia socialista. O estudo terá como base o livro Fundamentos da Escola trabalho, de Pistrak e A construção da 

Pedagogia Socialista, de Krupskaia. onde será possível compreender o conceito de trabalho social , conceito central no 

pensamento destes autores, e que será o norteador dos objetivos desta pesquisa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa está em andamento e aprovado pela Comissão de Iniciação Científica. As conclusões são parciais. Estamos na 

fase inicial de levantamento bibliográfica, leitura e fichamento dos textos. A leitura do livro Fundamentos da Escola do 

Trabalho, de M. Pistrak, analisa a importância do trabalho na pedagogia socialista. O trabalho é a base da escola como 

coletividade e da auto-organização dos alunos. A escola socialista se preocupa com o desenvolvimento da criatividade e 

formação cidadã dos alunos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO O mapeamento de processos como estratégia de negócios 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o crescimento das organizações e necessidade de melhorias contínua as empresas buscam alternativas que permitam  

a mensuração de suas atividades e consequentemente, a detecção de problemas que afetam o fluxo dos seus processos. 

Para então rever os processos, propor melhorias, alterações e consequentemente uma nova estratégia ou o “como fazer”. 

Neste sentido o mapeamento de processos é uma ferramenta na qual permite essa identificação e mensuração do fluxo de 

informações, materiais e documentos envolvidos no processo, esclarece tarefas, decisões e ações que são necessárias em 

determinados pontos no tempo. Mapear um processo é fundamental para verificar como funcionam todos os componentes 

de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a localização de deficiências. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é explorar o conceito e potencial de aplicação de mapeamento de processos nas empresas. 

 

A perspectiva metodológica deste artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica exploratória, conforme aponta Gil 

METODOLOGIA (2009), pois possui como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo como objetivo 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Para entendermos com profundidade o que é um mapeamento de processos é necessário conhecer a definição de processo. 

Sordi (2015) define processo de negócio como um conjunto de atividades projetadas para produzir produtos e serviços. Já 

para Oliveira (2006) processo é um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si e 

que tem por finalidade atender expectativas, interna e externa, de uma organização. Neste sentido, o Mapeamento de 

Processos é um componente essencial para o gerenciamento e comunicação, uma importante ferramenta para possibilitar o 

melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças (GOMES, et al., 

2015). Tem como foco a otimização dos resultados das organizações por meio das melhorias dos processos de negócio. O 

mapeamento possibilita e facilita a construção de sistemas de medições e indicadores de desempenho. E além disso, 

segundo Slack, Chamber, Johnston, Betts (2013) é uma ferramenta gerencial e de comunicação essencial para líderes e 

organizações que querem promover melhorias ou implantar uma estrutura voltada para novos processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As crescentes mudanças no cenário de negócios geram a necessidade de procurar modelos de gestão que possam agregar 

conhecimento, respondendo a necessidade de mercado e condições da concorrência. Através das análises pode-se perceber 

que o mapeamento de processos é uma ferramenta essencial para a melhoria e gestão de projetos, e com ele é possível 

identificar os principais gargalos nos processos organizacionais de forma a solucioná-los pelos meios mais seguros e 

eficientes, prezando sempre pela qualidade final do produto e ou serviço prestado pela organização. 
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TITULO O mapeamento de processos como estratégia de negócios 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o crescimento das organizações e necessidade de melhorias contínua as empresas buscam alternativas que permitam  

a mensuração de suas atividades e consequentemente, a detecção de problemas que afetam o fluxo dos seus processos. 

Para então rever os processos, propor melhorias, alterações e consequentemente uma nova estratégia ou o “como fazer”. 

Neste sentido o mapeamento de processos é uma ferramenta na qual permite essa identificação e mensuração do fluxo de 

informações, materiais e documentos envolvidos no processo, esclarece tarefas, decisões e ações que são necessárias em 

determinados pontos no tempo. Mapear um processo é fundamental para verificar como funcionam todos os componentes 

de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a localização de deficiências. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é explorar o conceito e potencial de aplicação de mapeamento de processos nas empresas. 

 

A perspectiva metodológica deste artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica exploratória, conforme aponta Gil 

METODOLOGIA (2009), pois possui como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo como objetivo 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Para entendermos com profundidade o que é um mapeamento de processos é necessário conhecer a definição de processo. 

Sordi (2015) define processo de negócio como um conjunto de atividades projetadas para produzir produtos e serviços. Já 

para Oliveira (2006) processo é um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si e 

que tem por finalidade atender expectativas, interna e externa, de uma organização. Neste sentido, o Mapeamento de 

Processos é um componente essencial para o gerenciamento e comunicação, uma importante ferramenta para possibilitar o 

melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças (GOMES, et al., 

2015). Tem como foco a otimização dos resultados das organizações por meio das melhorias dos processos de negócio. O 

mapeamento possibilita e facilita a construção de sistemas de medições e indicadores de desempenho. E além disso, 

segundo Slack, Chamber, Johnston, Betts (2013) é uma ferramenta gerencial e de comunicação essencial para líderes e 

organizações que querem promover melhorias ou implantar uma estrutura voltada para novos processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As crescentes mudanças no cenário de negócios geram a necessidade de procurar modelos de gestão que possam agregar 

conhecimento, respondendo a necessidade de mercado e condições da concorrência. Através das análises pode-se perceber 

que o mapeamento de processos é uma ferramenta essencial para a melhoria e gestão de projetos, e com ele é possível 

identificar os principais gargalos nos processos organizacionais de forma a solucioná-los pelos meios mais seguros e 

eficientes, prezando sempre pela qualidade final do produto e ou serviço prestado pela organização. 
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TITULO O mapeamento de processos como estratégia de negócios 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o crescimento das organizações e necessidade de melhorias contínua as empresas buscam alternativas que permitam  

a mensuração de suas atividades e consequentemente, a detecção de problemas que afetam o fluxo dos seus processos. 

Para então rever os processos, propor melhorias, alterações e consequentemente uma nova estratégia ou o “como fazer”. 

Neste sentido o mapeamento de processos é uma ferramenta na qual permite essa identificação e mensuração do fluxo de 

informações, materiais e documentos envolvidos no processo, esclarece tarefas, decisões e ações que são necessárias em 

determinados pontos no tempo. Mapear um processo é fundamental para verificar como funcionam todos os componentes 

de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a localização de deficiências. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral desta pesquisa é explorar o conceito e potencial de aplicação de mapeamento de processos nas empresas. 

 

A perspectiva metodológica deste artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica exploratória, conforme aponta Gil 

METODOLOGIA (2009), pois possui como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo como objetivo 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Para entendermos com profundidade o que é um mapeamento de processos é necessário conhecer a definição de processo. 

Sordi (2015) define processo de negócio como um conjunto de atividades projetadas para produzir produtos e serviços. Já 

para Oliveira (2006) processo é um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre si e 

que tem por finalidade atender expectativas, interna e externa, de uma organização. Neste sentido, o Mapeamento de 

Processos é um componente essencial para o gerenciamento e comunicação, uma importante ferramenta para possibilitar o 

melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças (GOMES, et al., 

2015). Tem como foco a otimização dos resultados das organizações por meio das melhorias dos processos de negócio. O 

mapeamento possibilita e facilita a construção de sistemas de medições e indicadores de desempenho. E além disso, 

segundo Slack, Chamber, Johnston, Betts (2013) é uma ferramenta gerencial e de comunicação essencial para líderes e 

organizações que querem promover melhorias ou implantar uma estrutura voltada para novos processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As crescentes mudanças no cenário de negócios geram a necessidade de procurar modelos de gestão que possam agregar 

conhecimento, respondendo a necessidade de mercado e condições da concorrência. Através das análises pode-se perceber 

que o mapeamento de processos é uma ferramenta essencial para a melhoria e gestão de projetos, e com ele é possível 

identificar os principais gargalos nos processos organizacionais de forma a solucioná-los pelos meios mais seguros e 

eficientes, prezando sempre pela qualidade final do produto e ou serviço prestado pela organização. 
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TITULO Ouvidoria uma Ferramenta Essencial na Gestão dos Serviços de Saúde do Território de Capela do Socorro 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Ouvidoria na área da saúde é o canal de comunicação entre a população e as diversas instituições de saúde, o papel da 

ouvidoria é atuar de forma imparcial, acolhendo as manifestações dos usuários, identificando os públicos, suas reações e 

percepções, devendo realizar as tratativas de forma transparente, desenvolvendo estratégias para a minimização do 

problema relatado e utilizando permanentemente as ouvidorias recebidas como ferramenta de gestão. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Neste estudo o objetivo foi identificar descrever e analisar as manifestações emanadas pela população do território de 

Capela do Socorro nas unidades administradas pela Organização Social (OS) Associação Saúde da Família (ASF), através do 

estudo foi possível identificar o principal motivo de reclamação. 
 

 

 
O método utilizado foi de pesquisa documental que não receberam um tratamento analítico em relação a um determinado 

METODOLOGIA 
objeto de estudo, como fonte primária foi utilizada a documentação disponível na base de dados encaminhados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os dados foram acessados a partir das manifestações registradas no sistema 

Ouvidor SUS no ano de 2017 e como fontes secundárias foram utilizadas publicações cientificas sobre o tema. 
 

 

RESULTADOS  
Os resultados revelam que o principal motivo de reclamação é a insatisfação com o atendimento prestado, sendo necessário 

o planejamento de projeto de sensibilização de atendimento para atuar junto aos funcionários a humanização e empatia. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A ouvidoria é de extrema importância para gerenciar uma unidade de saúde, sendo um instrumento de avaliação dos 

processos de trabalho das redes de atenção à saúde, devendo ser assumida não como mais uma tarefa burocrática e sim 

como uma oportunidade de corrigir processos e posturas, garantindo acesso e qualidade da assistência prestada aos 

usuários do SUS. 
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TITULO O mapeamento de processos como ferramental gerencial 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Para a elaboração do presente artigo, serão apresentadas as contribuições do mapeamento de processos, uma ferramenta 

gerencial de comunicação que auxilia na melhoria dos processos existentes ou na implantação de novas estruturas, 

mostrando as falhas de integração, gargalos e tarefas de baixo valor agregado. Realizar o Mapeamento é de grande 

relevância para as empresas alcançarem competitividade, torna a gestão mais clara e permite aos gestores analisarem seus 

processos internos e identificar oportunidades de melhoria. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é avaliar a contribuição do mapeamento de processos como ferramenta de apoio gerencial 

para a tomada de decisão. 
 

O presente artigo se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), “a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses. Pode ser realizada como parte da pesquisa descritiva ou experimental em ambos os casos, busca-se conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Mapeamento de Processos é a primeira etapa a ser conduzida para a implementação de uma Gestão por Processos. Essa 

primeira etapa, por sua vez, tem a função de estudo e entendimento das lógicas inseridas na cadeia de informações e 

insumos, viabilizando, posteriormente, a prática de ações para otimização e manutenção dos processos. Para Pavani, Junior e 

Scucuglia (2011) “Mapeamento de Processos é a ferramenta básica e primordial para a execução do que se chama de 

Gestão por Processos. A qualidade de um sistema de gestão bem estruturado começa pelo mapeamento dos processos de 

modo a identificar imperfeições e corrigi-las”. O fluxo de atividades da organização é levantado seguindo sua passagem 

pelos diferentes departamentos, áreas e funções, sendo importante perceber seu desenho sistêmico, além de identificar as 

áreas que participam e que agregam valor ao processo. O objetivo do Mapeamento é representar graficamente (por meio de 

mapas, fluxos ou diagramas) de maneira clara e objetiva, a todos os envolvidos e que podem pertencer aos extremos das 

hierarquias dentro do processo, que podem ser desde o alto escalão da companhia até o pessoal de programação de 

sistemas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As organizações que se preparam para trabalhar com os seus processos obtêm diversos proveitos como a reestruturação 

ou eliminação de tarefas, padronização das atividades, identificação de gargalos e melhorias nos seus serviços, produtos e 

atendimento. O mapeamento de processos auxilia os gestores a uma visão sistêmica, pois consistem em identificar, de 

maneira descomplicada, através de fluxogramas ou ferramentas especificas, que permite analisar se o que está sendo 

executado condiz com os objetivos definidos pela organização. 
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TITULO O mapeamento de processos como ferramental gerencial 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Para a elaboração do presente artigo, serão apresentadas as contribuições do mapeamento de processos, uma ferramenta 

gerencial de comunicação que auxilia na melhoria dos processos existentes ou na implantação de novas estruturas, 

mostrando as falhas de integração, gargalos e tarefas de baixo valor agregado. Realizar o Mapeamento é de grande 

relevância para as empresas alcançarem competitividade, torna a gestão mais clara e permite aos gestores analisarem seus 

processos internos e identificar oportunidades de melhoria. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é avaliar a contribuição do mapeamento de processos como ferramenta de apoio gerencial 

para a tomada de decisão. 
 

O presente artigo se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), “a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses. Pode ser realizada como parte da pesquisa descritiva ou experimental em ambos os casos, busca-se conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Mapeamento de Processos é a primeira etapa a ser conduzida para a implementação de uma Gestão por Processos. Essa 

primeira etapa, por sua vez, tem a função de estudo e entendimento das lógicas inseridas na cadeia de informações e 

insumos, viabilizando, posteriormente, a prática de ações para otimização e manutenção dos processos. Para Pavani, Junior e 

Scucuglia (2011) “Mapeamento de Processos é a ferramenta básica e primordial para a execução do que se chama de 

Gestão por Processos. A qualidade de um sistema de gestão bem estruturado começa pelo mapeamento dos processos de 

modo a identificar imperfeições e corrigi-las”. O fluxo de atividades da organização é levantado seguindo sua passagem 

pelos diferentes departamentos, áreas e funções, sendo importante perceber seu desenho sistêmico, além de identificar as 

áreas que participam e que agregam valor ao processo. O objetivo do Mapeamento é representar graficamente (por meio de 

mapas, fluxos ou diagramas) de maneira clara e objetiva, a todos os envolvidos e que podem pertencer aos extremos das 

hierarquias dentro do processo, que podem ser desde o alto escalão da companhia até o pessoal de programação de 

sistemas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As organizações que se preparam para trabalhar com os seus processos obtêm diversos proveitos como a reestruturação 

ou eliminação de tarefas, padronização das atividades, identificação de gargalos e melhorias nos seus serviços, produtos e 

atendimento. O mapeamento de processos auxilia os gestores a uma visão sistêmica, pois consistem em identificar, de 

maneira descomplicada, através de fluxogramas ou ferramentas especificas, que permite analisar se o que está sendo 

executado condiz com os objetivos definidos pela organização. 
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TITULO O mapeamento de processos como ferramental gerencial 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Para a elaboração do presente artigo, serão apresentadas as contribuições do mapeamento de processos, uma ferramenta 

gerencial de comunicação que auxilia na melhoria dos processos existentes ou na implantação de novas estruturas, 

mostrando as falhas de integração, gargalos e tarefas de baixo valor agregado. Realizar o Mapeamento é de grande 

relevância para as empresas alcançarem competitividade, torna a gestão mais clara e permite aos gestores analisarem seus 

processos internos e identificar oportunidades de melhoria. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é avaliar a contribuição do mapeamento de processos como ferramenta de apoio gerencial 

para a tomada de decisão. 
 

O presente artigo se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), “a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses. Pode ser realizada como parte da pesquisa descritiva ou experimental em ambos os casos, busca-se conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Mapeamento de Processos é a primeira etapa a ser conduzida para a implementação de uma Gestão por Processos. Essa 

primeira etapa, por sua vez, tem a função de estudo e entendimento das lógicas inseridas na cadeia de informações e 

insumos, viabilizando, posteriormente, a prática de ações para otimização e manutenção dos processos. Para Pavani, Junior e 

Scucuglia (2011) “Mapeamento de Processos é a ferramenta básica e primordial para a execução do que se chama de 

Gestão por Processos. A qualidade de um sistema de gestão bem estruturado começa pelo mapeamento dos processos de 

modo a identificar imperfeições e corrigi-las”. O fluxo de atividades da organização é levantado seguindo sua passagem 

pelos diferentes departamentos, áreas e funções, sendo importante perceber seu desenho sistêmico, além de identificar as 

áreas que participam e que agregam valor ao processo. O objetivo do Mapeamento é representar graficamente (por meio de 

mapas, fluxos ou diagramas) de maneira clara e objetiva, a todos os envolvidos e que podem pertencer aos extremos das 

hierarquias dentro do processo, que podem ser desde o alto escalão da companhia até o pessoal de programação de 

sistemas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As organizações que se preparam para trabalhar com os seus processos obtêm diversos proveitos como a reestruturação 

ou eliminação de tarefas, padronização das atividades, identificação de gargalos e melhorias nos seus serviços, produtos e 

atendimento. O mapeamento de processos auxilia os gestores a uma visão sistêmica, pois consistem em identificar, de 

maneira descomplicada, através de fluxogramas ou ferramentas especificas, que permite analisar se o que está sendo 

executado condiz com os objetivos definidos pela organização. 
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INTRODUCAO 

Identificar o Processo como sendo a maneira ideal de realizar o trabalho é importante para definir a forma básica de 

organização das pessoas. O Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende 

produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e aos demais recursos das empresas. Antes de iniciar a 

análise de processos, é necessário definir quais são as prioridades, qual processo tem gerado maiores custos, maiores 

atrasos de entregas ou que impactam nas estratégias do negócio. A análise deve buscar relacionar o sistema com as 

atividades e seus executores e compreender os seus processos e desconexões. Com esse método é possível entender 

como se dá o processo dentro da organização e quão bem o negócio atinge seus objetivos. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral do projeto é compreender a análise de processos organizacionais. 

 

 

METODOLOGIA 
A metologia de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica, que consiste em abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento a partir de dados secundários. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Análise de Processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a 

revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados, 

tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e  

qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao 

fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. A adoção de uma 

estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar menos ênfase à estrutura funcional da empresa (Davenport, 1994) 

e, na prática, exige o emprego de outros modelos organizacionais e de negócios (Gonçalves, 1998). Para organizar a 

empresa por processos de negócio, é preciso colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e 

terminam nele. O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final dessas empresas é oferecer para 

o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo mais baixo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho 

individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que 

todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de 

propriedade do processo. 
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INTRODUCAO 

Identificar o Processo como sendo a maneira ideal de realizar o trabalho é importante para definir a forma básica de 

organização das pessoas. O Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende 

produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e aos demais recursos das empresas. Antes de iniciar a 

análise de processos, é necessário definir quais são as prioridades, qual processo tem gerado maiores custos, maiores 

atrasos de entregas ou que impactam nas estratégias do negócio. A análise deve buscar relacionar o sistema com as 

atividades e seus executores e compreender os seus processos e desconexões. Com esse método é possível entender 

como se dá o processo dentro da organização e quão bem o negócio atinge seus objetivos. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral do projeto é compreender a análise de processos organizacionais. 

 

 

METODOLOGIA 
A metologia de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica, que consiste em abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento a partir de dados secundários. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Análise de Processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a 

revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados, 

tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e  

qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao 

fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. A adoção de uma 

estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar menos ênfase à estrutura funcional da empresa (Davenport, 1994) 

e, na prática, exige o emprego de outros modelos organizacionais e de negócios (Gonçalves, 1998). Para organizar a 

empresa por processos de negócio, é preciso colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e 

terminam nele. O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final dessas empresas é oferecer para 

o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo mais baixo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho 

individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que 

todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de 

propriedade do processo. 
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INTRODUCAO 

Identificar o Processo como sendo a maneira ideal de realizar o trabalho é importante para definir a forma básica de 

organização das pessoas. O Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende 

produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e aos demais recursos das empresas. Antes de iniciar a 

análise de processos, é necessário definir quais são as prioridades, qual processo tem gerado maiores custos, maiores 

atrasos de entregas ou que impactam nas estratégias do negócio. A análise deve buscar relacionar o sistema com as 

atividades e seus executores e compreender os seus processos e desconexões. Com esse método é possível entender 

como se dá o processo dentro da organização e quão bem o negócio atinge seus objetivos. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral do projeto é compreender a análise de processos organizacionais. 

 

 

METODOLOGIA 
A metologia de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica, que consiste em abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento a partir de dados secundários. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Análise de Processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a 

revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados, 

tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e  

qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao 

fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. A adoção de uma 

estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar menos ênfase à estrutura funcional da empresa (Davenport, 1994) 

e, na prática, exige o emprego de outros modelos organizacionais e de negócios (Gonçalves, 1998). Para organizar a 

empresa por processos de negócio, é preciso colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e 

terminam nele. O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final dessas empresas é oferecer para 

o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo mais baixo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho 

individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que 

todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de 

propriedade do processo. 
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INTRODUCAO 

Identificar o Processo como sendo a maneira ideal de realizar o trabalho é importante para definir a forma básica de 

organização das pessoas. O Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende 

produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e aos demais recursos das empresas. Antes de iniciar a 

análise de processos, é necessário definir quais são as prioridades, qual processo tem gerado maiores custos, maiores 

atrasos de entregas ou que impactam nas estratégias do negócio. A análise deve buscar relacionar o sistema com as 

atividades e seus executores e compreender os seus processos e desconexões. Com esse método é possível entender 

como se dá o processo dentro da organização e quão bem o negócio atinge seus objetivos. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral do projeto é compreender a análise de processos organizacionais. 

 

 

METODOLOGIA 
A metologia de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica, que consiste em abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento a partir de dados secundários. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Análise de Processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a 

revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados, 

tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e  

qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao 

fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. A adoção de uma 

estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar menos ênfase à estrutura funcional da empresa (Davenport, 1994) 

e, na prática, exige o emprego de outros modelos organizacionais e de negócios (Gonçalves, 1998). Para organizar a 

empresa por processos de negócio, é preciso colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e 

terminam nele. O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final dessas empresas é oferecer para 

o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo mais baixo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho 

individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que 

todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de 

propriedade do processo. 
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INTRODUCAO 

Identificar o Processo como sendo a maneira ideal de realizar o trabalho é importante para definir a forma básica de 

organização das pessoas. O Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende 

produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes e aos demais recursos das empresas. Antes de iniciar a 

análise de processos, é necessário definir quais são as prioridades, qual processo tem gerado maiores custos, maiores 

atrasos de entregas ou que impactam nas estratégias do negócio. A análise deve buscar relacionar o sistema com as 

atividades e seus executores e compreender os seus processos e desconexões. Com esse método é possível entender 

como se dá o processo dentro da organização e quão bem o negócio atinge seus objetivos. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral do projeto é compreender a análise de processos organizacionais. 

 

 

METODOLOGIA 
A metologia de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica, que consiste em abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento a partir de dados secundários. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Análise de Processos é a ação de conduzir uma revisão e obter um entendimento sobre processos de negócio. Envolve a 

revisão dos componentes de um processo, incluindo entradas, saídas, procedimentos, controles, atores, aplicações, dados, 

tecnologias e suas interações para produzir resultados. A análise abrange avaliação de tempo, custo, capacidade e  

qualidade de processos, podendo utilizar modelos visuais estáticos ou dinâmicos do processo, coleta de dados do início ao 

fim de atividades, análise de cadeia de valor, modelagem ponta a ponta e decomposição funcional. A adoção de uma 

estrutura baseada nos processos significa, em geral, dar menos ênfase à estrutura funcional da empresa (Davenport, 1994) 

e, na prática, exige o emprego de outros modelos organizacionais e de negócios (Gonçalves, 1998). Para organizar a 

empresa por processos de negócio, é preciso colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio começam e 

terminam nele. O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final dessas empresas é oferecer para 

o cliente mais valor, de forma mais rápida e a um custo mais baixo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do trabalho 

individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a cooperação, a responsabilidade 

individual e a vontade de fazer um trabalho melhor. Ela projeta e mensura cuidadosamente seus processos e faz com que 

todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando o desenvolvimento de um sentimento de 

propriedade do processo. 
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INTRODUCAO 

O papel do analista de processos é organizar todos os processos da empresa, simplificar e racionalizar, inclusive 

redesenhando-os. Assim como o analista de sistemas, o analista de processos (ou O(#38)M), geralmente, é designado pelo 

CIO. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste artigo é explicar como uma análise de processos pode ajudar a melhorar o desempenho de uma 

empresa. 
 

O presente trabalho caracteriza por ser uma pesquisa exploratória, que têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

METODOLOGIA 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2012). Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Melhorar os processos de uma organização é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer organização, seja publica 

ou privada, desde que realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos na organização. A análise de 

processos é um conjunto de ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando possíveis desvios, 

corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços com alto valor agregado. Para que esta analise seja 

desenvolvida de forma consistente é necessário que algumas etapas sejam seguidas. Essas etapas são: identificação do 

problema, análise de processos de negócio, captura de métricas e plano de ação. Analisar um processo é examinar cada 

parte, visando conhecer seus objetivos, suas funções, suas atividades, seu fluxo de informações e suas relações com os 

demais processos existentes. Um levantamento bem feito é a base da analise, ou seja, do exame minucioso das partes de 

um processo, em que são constatados seus problemas e evidenciado suas causas. A analise responde a questões que nos 

permitirão verificar o que poderia ser feito para simplificar e racionalizar o processo em estudo. Não existem regras 

predefinidas para analisar- se e redesenhar um processo. O que recomendamos é o reconhecimento de técnicas adequadas 

e um apurado bom senso que possibilite escolher a melhor alternativa que se apresenta naquele momento, a qual irá 

melhorar o processo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A condução do trabalho de analise de processos é de toda a equipe e não de uma pessoa exclusiva. Cada um dos membros 

da equipe tem seu papel e suas atividades bem especificadas, mas estas são interdependentes e inter-relacionadas, o que 

induz ao compartilhamento e a colaboração entre os membros da equipe. Isso significa que, se o trabalho for bem sucedido, 

o sucesso deve ser creditado a toda a equipe. Caso contrário, se houver um fracasso, este deverá ser debitado de toda a 

equipe. A condução do trabalho de análise é de responsabilidade, portanto, de todos os membros da equipe. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
INTRODUCAO 

O papel do analista de processos é organizar todos os processos da empresa, simplificar e racionalizar, inclusive 

redesenhando-os. Assim como o analista de sistemas, o analista de processos (ou O(#38)M), geralmente, é designado pelo 

CIO. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste artigo é explicar como uma análise de processos pode ajudar a melhorar o desempenho de uma 

empresa. 
 

O presente trabalho caracteriza por ser uma pesquisa exploratória, que têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

METODOLOGIA 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2012). Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Melhorar os processos de uma organização é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer organização, seja publica 

ou privada, desde que realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos na organização. A análise de 

processos é um conjunto de ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando possíveis desvios, 

corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços com alto valor agregado. Para que esta analise seja 

desenvolvida de forma consistente é necessário que algumas etapas sejam seguidas. Essas etapas são: identificação do 

problema, análise de processos de negócio, captura de métricas e plano de ação. Analisar um processo é examinar cada 

parte, visando conhecer seus objetivos, suas funções, suas atividades, seu fluxo de informações e suas relações com os 

demais processos existentes. Um levantamento bem feito é a base da analise, ou seja, do exame minucioso das partes de 

um processo, em que são constatados seus problemas e evidenciado suas causas. A analise responde a questões que nos 

permitirão verificar o que poderia ser feito para simplificar e racionalizar o processo em estudo. Não existem regras 

predefinidas para analisar- se e redesenhar um processo. O que recomendamos é o reconhecimento de técnicas adequadas 

e um apurado bom senso que possibilite escolher a melhor alternativa que se apresenta naquele momento, a qual irá 

melhorar o processo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A condução do trabalho de analise de processos é de toda a equipe e não de uma pessoa exclusiva. Cada um dos membros 

da equipe tem seu papel e suas atividades bem especificadas, mas estas são interdependentes e inter-relacionadas, o que 

induz ao compartilhamento e a colaboração entre os membros da equipe. Isso significa que, se o trabalho for bem sucedido, 

o sucesso deve ser creditado a toda a equipe. Caso contrário, se houver um fracasso, este deverá ser debitado de toda a 

equipe. A condução do trabalho de análise é de responsabilidade, portanto, de todos os membros da equipe. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
INTRODUCAO 

O papel do analista de processos é organizar todos os processos da empresa, simplificar e racionalizar, inclusive 

redesenhando-os. Assim como o analista de sistemas, o analista de processos (ou O(#38)M), geralmente, é designado pelo 

CIO. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste artigo é explicar como uma análise de processos pode ajudar a melhorar o desempenho de uma 

empresa. 
 

O presente trabalho caracteriza por ser uma pesquisa exploratória, que têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

METODOLOGIA 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2012). Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Melhorar os processos de uma organização é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer organização, seja publica 

ou privada, desde que realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos na organização. A análise de 

processos é um conjunto de ações desenvolvidas para aprimorar as atividades executadas, identificando possíveis desvios, 

corrigindo erros, transformando insumos em produtos, ou serviços com alto valor agregado. Para que esta analise seja 

desenvolvida de forma consistente é necessário que algumas etapas sejam seguidas. Essas etapas são: identificação do 

problema, análise de processos de negócio, captura de métricas e plano de ação. Analisar um processo é examinar cada 

parte, visando conhecer seus objetivos, suas funções, suas atividades, seu fluxo de informações e suas relações com os 

demais processos existentes. Um levantamento bem feito é a base da analise, ou seja, do exame minucioso das partes de 

um processo, em que são constatados seus problemas e evidenciado suas causas. A analise responde a questões que nos 

permitirão verificar o que poderia ser feito para simplificar e racionalizar o processo em estudo. Não existem regras 

predefinidas para analisar- se e redesenhar um processo. O que recomendamos é o reconhecimento de técnicas adequadas 

e um apurado bom senso que possibilite escolher a melhor alternativa que se apresenta naquele momento, a qual irá 

melhorar o processo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A condução do trabalho de analise de processos é de toda a equipe e não de uma pessoa exclusiva. Cada um dos membros 

da equipe tem seu papel e suas atividades bem especificadas, mas estas são interdependentes e inter-relacionadas, o que 

induz ao compartilhamento e a colaboração entre os membros da equipe. Isso significa que, se o trabalho for bem sucedido, 

o sucesso deve ser creditado a toda a equipe. Caso contrário, se houver um fracasso, este deverá ser debitado de toda a 

equipe. A condução do trabalho de análise é de responsabilidade, portanto, de todos os membros da equipe. 
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(#38) métodos: uma visão holística. SÃO PAULO: Atlas, 1994. OLIVEIRA, DJALMA de PINTO REBOUÇAS de. Sistema, 

organização (#38) métodos: uma abordagem gerencial. SÃO PAULO: Atlas, 1995. 
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TITULO VISÃO FUNCIONAL E O COMPORTAMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE 2 À 6 ANOS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta 285 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, desses 39 milhões 

não enxergam e 249 tem baixa visão, das quais 4% são crianças. A visão de forma rápida integra diferentes sensações e 

associa um sentido ao outro. Considerando a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança, a deficiência visual é capaz, de comprometer o desenvolvimento predispondo a criança que 

não recebe estimulação adequada a desenvolver deficiências secundárias e atitudes estereotipadas comuns em crianças 

com cegueira ou baixa visão congênita. A Visão funcional é a maneira como a pessoa realiza atividades funcionais 

associadas à visão. Na avaliação da visão funcional, deve ser examinada a forma de como essa criança usa a visão para 

relacionar-se com o ambiente. Portanto realizar a avaliação e identificação antecipada, para que um programa de 

estimulação precoce seja iniciado é primordial, pois, permite que a criança tenha uma maior integração com seu meio. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a capacidade de crianças de utilizar a visão funcional para se relacionar com o ambiente, objetos e a manifestação 

do comportamento motor de crianças. 
 

Este estudo teve um delineamento transversal, quantitativo e descritivo. Foram triadas 100 crianças, 2 a 6 anos, durante 

consultas médicas de rotina no ambulatório de pediatria do Hospital Escola Wladimir Arruda (HEWA), dessas foram 

METODOLOGIA 
selecionadas e avaliadas 18 crianças. Os responsáveis responderam um questionário sócio demográfico, para a avaliação 

da visão funcional foi utilizada a Avaliação da Visão Funcional 2 a 6 anos (AVIF - 2 a 6) adaptada e o comportamento motor 

foi observado e descrito. Foram consideradas a relação do comportamento motor, visão funcional e características sócio 

demográficas das crianças. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP Unisa sob CAEE 80705717.6.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 18 crianças, 7 eram prematuros e sua maioria meninas, nenhuma das crianças avaliadas apresentava qualquer 

alteração, foi verificado maior frequência de partos cesáreos para ambos os gêneros. Os resultados demonstraram maior 

prejuízo na visão de cores (domínio 4), embora o escore geral tenha sido bom para ambos. O questionário sócio 

demográfico, ao comparar os dois gêneros houve significância estatística (p= 0,0001). No comportamento motor, todas 

crianças demonstraram atitudes motoras próprias para a idade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As crianças avaliadas não apresentaram alteração. Ainda que não tenham sido avaliadas crianças com deficiência visual, 

conclui-se que há importância da avaliação e identificação precoce de alterações, pois só assim é possível verificar as 

principais dificuldades dessas crianças. 
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TITULO VISÃO FUNCIONAL E O COMPORTAMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE 2 À 6 ANOS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta 285 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, desses 39 milhões 

não enxergam e 249 tem baixa visão, das quais 4% são crianças. A visão de forma rápida integra diferentes sensações e 

associa um sentido ao outro. Considerando a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança, a deficiência visual é capaz, de comprometer o desenvolvimento predispondo a criança que 

não recebe estimulação adequada a desenvolver deficiências secundárias e atitudes estereotipadas comuns em crianças 

com cegueira ou baixa visão congênita. A Visão funcional é a maneira como a pessoa realiza atividades funcionais 

associadas à visão. Na avaliação da visão funcional, deve ser examinada a forma de como essa criança usa a visão para 

relacionar-se com o ambiente. Portanto realizar a avaliação e identificação antecipada, para que um programa de 

estimulação precoce seja iniciado é primordial, pois, permite que a criança tenha uma maior integração com seu meio. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a capacidade de crianças de utilizar a visão funcional para se relacionar com o ambiente, objetos e a manifestação 

do comportamento motor de crianças. 
 

Este estudo teve um delineamento transversal, quantitativo e descritivo. Foram triadas 100 crianças, 2 a 6 anos, durante 

consultas médicas de rotina no ambulatório de pediatria do Hospital Escola Wladimir Arruda (HEWA), dessas foram 

METODOLOGIA 
selecionadas e avaliadas 18 crianças. Os responsáveis responderam um questionário sócio demográfico, para a avaliação 

da visão funcional foi utilizada a Avaliação da Visão Funcional 2 a 6 anos (AVIF - 2 a 6) adaptada e o comportamento motor 

foi observado e descrito. Foram consideradas a relação do comportamento motor, visão funcional e características sócio 

demográficas das crianças. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP Unisa sob CAEE 80705717.6.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 18 crianças, 7 eram prematuros e sua maioria meninas, nenhuma das crianças avaliadas apresentava qualquer 

alteração, foi verificado maior frequência de partos cesáreos para ambos os gêneros. Os resultados demonstraram maior 

prejuízo na visão de cores (domínio 4), embora o escore geral tenha sido bom para ambos. O questionário sócio 

demográfico, ao comparar os dois gêneros houve significância estatística (p= 0,0001). No comportamento motor, todas 

crianças demonstraram atitudes motoras próprias para a idade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As crianças avaliadas não apresentaram alteração. Ainda que não tenham sido avaliadas crianças com deficiência visual, 

conclui-se que há importância da avaliação e identificação precoce de alterações, pois só assim é possível verificar as 

principais dificuldades dessas crianças. 
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TITULO VISÃO FUNCIONAL E O COMPORTAMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE 2 À 6 ANOS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta 285 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, desses 39 milhões 

não enxergam e 249 tem baixa visão, das quais 4% são crianças. A visão de forma rápida integra diferentes sensações e 

associa um sentido ao outro. Considerando a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança, a deficiência visual é capaz, de comprometer o desenvolvimento predispondo a criança que 

não recebe estimulação adequada a desenvolver deficiências secundárias e atitudes estereotipadas comuns em crianças 

com cegueira ou baixa visão congênita. A Visão funcional é a maneira como a pessoa realiza atividades funcionais 

associadas à visão. Na avaliação da visão funcional, deve ser examinada a forma de como essa criança usa a visão para 

relacionar-se com o ambiente. Portanto realizar a avaliação e identificação antecipada, para que um programa de 

estimulação precoce seja iniciado é primordial, pois, permite que a criança tenha uma maior integração com seu meio. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a capacidade de crianças de utilizar a visão funcional para se relacionar com o ambiente, objetos e a manifestação 

do comportamento motor de crianças. 
 

Este estudo teve um delineamento transversal, quantitativo e descritivo. Foram triadas 100 crianças, 2 a 6 anos, durante 

consultas médicas de rotina no ambulatório de pediatria do Hospital Escola Wladimir Arruda (HEWA), dessas foram 

METODOLOGIA 
selecionadas e avaliadas 18 crianças. Os responsáveis responderam um questionário sócio demográfico, para a avaliação 

da visão funcional foi utilizada a Avaliação da Visão Funcional 2 a 6 anos (AVIF - 2 a 6) adaptada e o comportamento motor 

foi observado e descrito. Foram consideradas a relação do comportamento motor, visão funcional e características sócio 

demográficas das crianças. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP Unisa sob CAEE 80705717.6.0000.0081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 18 crianças, 7 eram prematuros e sua maioria meninas, nenhuma das crianças avaliadas apresentava qualquer 

alteração, foi verificado maior frequência de partos cesáreos para ambos os gêneros. Os resultados demonstraram maior 

prejuízo na visão de cores (domínio 4), embora o escore geral tenha sido bom para ambos. O questionário sócio 

demográfico, ao comparar os dois gêneros houve significância estatística (p= 0,0001). No comportamento motor, todas 

crianças demonstraram atitudes motoras próprias para a idade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As crianças avaliadas não apresentaram alteração. Ainda que não tenham sido avaliadas crianças com deficiência visual, 

conclui-se que há importância da avaliação e identificação precoce de alterações, pois só assim é possível verificar as 

principais dificuldades dessas crianças. 
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TITULO a Tendencia do M-Commerce 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Vivemos em uma era tecnológica, onde a maioria das Situações do dia a dia são resolvidas com um simples “clique” no 

botão do mouse ou no Touch Screen do Celular. O e-commerce possibilita tanto o cliente como o vendedor conectarem-se e 

realizarem transações comerciais via web. Seu grande crescimento se dá pela facilidade de seus usuários realizarem 

compras sem precisar sair de suas casas. A tendência das compras virtuais, resultou no crescimento rápido do m- 

commerce; o fato de o cliente evitar filas, adquirir produtos de qualquer lugar está ganhando adeptos e movimentando a 

economia de maneira significativa. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever as facilidades que o M-commerce proporciona aos seus usuários e com isso mostrar a tamanha proporção que 

esse tipo de serviço vem tomando com o passar do tempo. Esse canal de vendas vem crescendo de forma agressiva, 

podendo atingir rapidamente os números alcançados pelo e-commerce. 
 

 

 
Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um tema ainda em 

METODOLOGIA 
ascensão e pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma eficaz para que as pessoas 

compreendam e assimilem o assunto de maneira mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros 

e artigos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

M-Commerce é um novo canal de vendas, uma nova forma de se comunicar com o cliente, através de smartphones 

(Aplicativos). Em 2017, o volume de pedidos via mobile cresceu além dos 35% (dados da Webshoppers). Nesse caso, cerca 

de 1/4 das vendas de e-commerce no Brasil se dividiram entre celulares e tablets. O fenômeno desse aumento, de acordo 

com a pesquisadora, foi atribuído à democratização do acesso 3G e 4G, principalmente nas regiões mais carentes. De 

acordo com o IBGE, 92,1% do acesso a rede já são efetuados via dispositivos móveis, o que torna os smartphones 

verdadeiros fenômenos. No ano de 2016, dos 7,6 bilhões de pagamentos processados, 2,7 bilhões foram via mobile — cerca 

de 35% do total. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que, com o crescimento e praticidade que o e-commerce proporciona, os usuários podem pesquisar produtos, 

realizar cotações, comparar valores dos respectivos produtos e efetuar compras com extrema facilidade e comodidade. 

Levando isso em consideração o m-commerce está sendo utilizado como principal ferramenta e tática de mobilidade, tanto 

para criar novos canais de vendas, como parte integrante da jornada do usuário nos canais de vendas existentes. O que nos 

leva a crer que com o passar dos anos, a tecnologia trará melhores resultados de satisfação para os clientes e para os 

empreendedores e investidores do m-commerce. 
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TITULO a Tendencia do M-Commerce 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Vivemos em uma era tecnológica, onde a maioria das Situações do dia a dia são resolvidas com um simples “clique” no 

botão do mouse ou no Touch Screen do Celular. O e-commerce possibilita tanto o cliente como o vendedor conectarem-se e 

realizarem transações comerciais via web. Seu grande crescimento se dá pela facilidade de seus usuários realizarem 

compras sem precisar sair de suas casas. A tendência das compras virtuais, resultou no crescimento rápido do m- 

commerce; o fato de o cliente evitar filas, adquirir produtos de qualquer lugar está ganhando adeptos e movimentando a 

economia de maneira significativa. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever as facilidades que o M-commerce proporciona aos seus usuários e com isso mostrar a tamanha proporção que 

esse tipo de serviço vem tomando com o passar do tempo. Esse canal de vendas vem crescendo de forma agressiva, 

podendo atingir rapidamente os números alcançados pelo e-commerce. 
 

 

 
Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um tema ainda em 

METODOLOGIA 
ascensão e pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma eficaz para que as pessoas 

compreendam e assimilem o assunto de maneira mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros 

e artigos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

M-Commerce é um novo canal de vendas, uma nova forma de se comunicar com o cliente, através de smartphones 

(Aplicativos). Em 2017, o volume de pedidos via mobile cresceu além dos 35% (dados da Webshoppers). Nesse caso, cerca 

de 1/4 das vendas de e-commerce no Brasil se dividiram entre celulares e tablets. O fenômeno desse aumento, de acordo 

com a pesquisadora, foi atribuído à democratização do acesso 3G e 4G, principalmente nas regiões mais carentes. De 

acordo com o IBGE, 92,1% do acesso a rede já são efetuados via dispositivos móveis, o que torna os smartphones 

verdadeiros fenômenos. No ano de 2016, dos 7,6 bilhões de pagamentos processados, 2,7 bilhões foram via mobile — cerca 

de 35% do total. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que, com o crescimento e praticidade que o e-commerce proporciona, os usuários podem pesquisar produtos, 

realizar cotações, comparar valores dos respectivos produtos e efetuar compras com extrema facilidade e comodidade. 

Levando isso em consideração o m-commerce está sendo utilizado como principal ferramenta e tática de mobilidade, tanto 

para criar novos canais de vendas, como parte integrante da jornada do usuário nos canais de vendas existentes. O que nos 

leva a crer que com o passar dos anos, a tecnologia trará melhores resultados de satisfação para os clientes e para os 

empreendedores e investidores do m-commerce. 
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TITULO a Tendencia do M-Commerce 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Vivemos em uma era tecnológica, onde a maioria das Situações do dia a dia são resolvidas com um simples “clique” no 

botão do mouse ou no Touch Screen do Celular. O e-commerce possibilita tanto o cliente como o vendedor conectarem-se e 

realizarem transações comerciais via web. Seu grande crescimento se dá pela facilidade de seus usuários realizarem 

compras sem precisar sair de suas casas. A tendência das compras virtuais, resultou no crescimento rápido do m- 

commerce; o fato de o cliente evitar filas, adquirir produtos de qualquer lugar está ganhando adeptos e movimentando a 

economia de maneira significativa. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever as facilidades que o M-commerce proporciona aos seus usuários e com isso mostrar a tamanha proporção que 

esse tipo de serviço vem tomando com o passar do tempo. Esse canal de vendas vem crescendo de forma agressiva, 

podendo atingir rapidamente os números alcançados pelo e-commerce. 
 

 

 
Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um tema ainda em 

METODOLOGIA 
ascensão e pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma eficaz para que as pessoas 

compreendam e assimilem o assunto de maneira mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros 

e artigos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

M-Commerce é um novo canal de vendas, uma nova forma de se comunicar com o cliente, através de smartphones 

(Aplicativos). Em 2017, o volume de pedidos via mobile cresceu além dos 35% (dados da Webshoppers). Nesse caso, cerca 

de 1/4 das vendas de e-commerce no Brasil se dividiram entre celulares e tablets. O fenômeno desse aumento, de acordo 

com a pesquisadora, foi atribuído à democratização do acesso 3G e 4G, principalmente nas regiões mais carentes. De 

acordo com o IBGE, 92,1% do acesso a rede já são efetuados via dispositivos móveis, o que torna os smartphones 

verdadeiros fenômenos. No ano de 2016, dos 7,6 bilhões de pagamentos processados, 2,7 bilhões foram via mobile — cerca 

de 35% do total. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que, com o crescimento e praticidade que o e-commerce proporciona, os usuários podem pesquisar produtos, 

realizar cotações, comparar valores dos respectivos produtos e efetuar compras com extrema facilidade e comodidade. 

Levando isso em consideração o m-commerce está sendo utilizado como principal ferramenta e tática de mobilidade, tanto 

para criar novos canais de vendas, como parte integrante da jornada do usuário nos canais de vendas existentes. O que nos 

leva a crer que com o passar dos anos, a tecnologia trará melhores resultados de satisfação para os clientes e para os 

empreendedores e investidores do m-commerce. 
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TITULO a Tendencia do M-Commerce 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Vivemos em uma era tecnológica, onde a maioria das Situações do dia a dia são resolvidas com um simples “clique” no 

botão do mouse ou no Touch Screen do Celular. O e-commerce possibilita tanto o cliente como o vendedor conectarem-se e 

realizarem transações comerciais via web. Seu grande crescimento se dá pela facilidade de seus usuários realizarem 

compras sem precisar sair de suas casas. A tendência das compras virtuais, resultou no crescimento rápido do m- 

commerce; o fato de o cliente evitar filas, adquirir produtos de qualquer lugar está ganhando adeptos e movimentando a 

economia de maneira significativa. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever as facilidades que o M-commerce proporciona aos seus usuários e com isso mostrar a tamanha proporção que 

esse tipo de serviço vem tomando com o passar do tempo. Esse canal de vendas vem crescendo de forma agressiva, 

podendo atingir rapidamente os números alcançados pelo e-commerce. 
 

 

 
Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um tema ainda em 

METODOLOGIA 
ascensão e pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma eficaz para que as pessoas 

compreendam e assimilem o assunto de maneira mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros 

e artigos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

M-Commerce é um novo canal de vendas, uma nova forma de se comunicar com o cliente, através de smartphones 

(Aplicativos). Em 2017, o volume de pedidos via mobile cresceu além dos 35% (dados da Webshoppers). Nesse caso, cerca 

de 1/4 das vendas de e-commerce no Brasil se dividiram entre celulares e tablets. O fenômeno desse aumento, de acordo 

com a pesquisadora, foi atribuído à democratização do acesso 3G e 4G, principalmente nas regiões mais carentes. De 

acordo com o IBGE, 92,1% do acesso a rede já são efetuados via dispositivos móveis, o que torna os smartphones 

verdadeiros fenômenos. No ano de 2016, dos 7,6 bilhões de pagamentos processados, 2,7 bilhões foram via mobile — cerca 

de 35% do total. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que, com o crescimento e praticidade que o e-commerce proporciona, os usuários podem pesquisar produtos, 

realizar cotações, comparar valores dos respectivos produtos e efetuar compras com extrema facilidade e comodidade. 

Levando isso em consideração o m-commerce está sendo utilizado como principal ferramenta e tática de mobilidade, tanto 

para criar novos canais de vendas, como parte integrante da jornada do usuário nos canais de vendas existentes. O que nos 

leva a crer que com o passar dos anos, a tecnologia trará melhores resultados de satisfação para os clientes e para os 

empreendedores e investidores do m-commerce. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Comércio Eletrônico, estratégia e gestão/ Turban, Efraim; King, David; Tiwari, R. e Buse, S. (2007) As Perspectivas do 

Comércio Móvel: Uma Análise Estratégica de Oportunidades no Setor Bancário. Imprensa da Universidade de Hamburgo, 

Hamburgo. https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/realidade-do-comercio-digital-ja-e-movel/ 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 

 

 
Ano    Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8358 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3303594 - RAYANE NUNES SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Angela Mitzi Hayashi Xavier 

  

 
 

TITULO Intervenção fisioterapêutica no paciente pós AVC, na emergência- Revisão de literatura 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Organização Mundial de Saúde define o Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), como 

um processo clínico de rápido acometimento e distúrbio focal e/ ou global da função encefálica, de suposta origem vascular 

e com mais de 24 horas de duração. No Brasil, o acidente vascular encefálico aparece como a primeira causa de mortalidade 

e morbidade, o que cria um grande impacto para a economia e sociedade. Existem duas formas de bloqueio do fluxo 

sanguíneo a hemorrágica e a isquêmica. Um rápido prognóstico da equipe de emergência é fundamental para o aumento da 

sobrevida desses pacientes, porem grande parte das equipes não seguem os protocolos para o atendimento inicial 

corretamente, retardando o diagnóstico da patologia e assim agravando o quadro clinico. O principal objetivo da intervenção 

fisioterapêutica na emergência no paciente pós AVC é dar assistência rápida e eficiente para disfunções   

cardiorrespiratórias, essencialmente nas primeiras horas, assim é possível evitar o agravamento do quadro clinico, 

diminuindo a necessidade de intubação orotraqueal, utilização de ventilação mecânica invasiva e a evolução para a UTI. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar na literatura as condutas realizadas por fisioterapeutas nos pacientes pós AVC na emergência, e verificar as 

características clinicas mais frequentes nesses pacientes. 
 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde foram realizadas buscas no banco de dados do Scielo, Pubmed, Google 

METODOLOGIA Acadêmico, Lilacs, Ministério da saúde, Bireme, que norteou as intervenções fisioterapêuticas em pacientes pós AVC, na 

emergência no período de 2008 a 2018, nos idiomas português e inglês. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudos analisados mostraram que a inclusão do fisioterapeuta na emergência visa a prevenção e/ ou tratamento das 

complicações respiratórias em pacientes críticos, com utilização de uma combinação de técnicas para higiene brônquica e a 

expansão pulmonar. Além do habitual tratamento da oxigenoterapia, retenção de secreção, disfunção muscular, e 

mobilização global. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A intervenção fisioterapêutica em pacientes pós AVC na emergência é de grande importância melhorando o quadro clinico e 

diminuindo o tempo de internação desses pacientes, assim minimizando as taxas de mortalidades e sequelas severas. É 

importante que mais estudos a respeito do assunto sejam realizados objetivando cada vez mais a eficiência nas abordagens 

fisioterapêuticas aos pacientes críticos. 
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TITULO Retentores Intra-Radiculares Pré-Fabricados 
 
 

 
INTRODUCAO 

A restauração de dentes tratados endodonticamente tem sido um dos assuntos mais pesquisados e discutidos na 

odontologia. Geralmente as restaurações destes dentes tem a necessidade do uso de núcleos ou pinos para o 

reestabelecimentos da função e estética. 1’2 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão literária dos sistemas de retentores intra-radiculares atualmente 

comercializados, analisando suas vantagens e desvantagens, com o intuito de auxiliar o profissional na escolha do material a 

ser utilizado. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Realizada uma revisão literária e a bibliografia foi pesquisada no banco de dados Pubmed, no qual foram obtidos artigos 

publicados sobre pino metálico e o pino de fibra de vidro. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os pinos intra-radiculares são geralmente indicados para restabelecer dentes tratados endodonticamente, quando o tecido 

coronário remanescente não é capaz de fornecer apoio e retenção fundamentais para a restauração. 3’4 O pino metálico 

possui uma boa adaptação às paredes radiculares, na qual aumenta sua retenção e radiopacidade. Mas após alguns estudos 

foi observada uma grande ocorrência de fraturas radiculares, devido ao seu alto módulo de elasticidade (200 GPa). 2’6 Os 

pinos de fibra de vidro são mais flexíveis que os pinos metálicos, o seu módulo de elasticidade é o mais próximo da dentina 

(pino de fibra 20 GPa e dentina 18 GPa).5’6 Gbadebo et al. 2 avaliaram o desempenho de pinos de fibra de vidro e pinos de 

aço inoxidável e não encontraram diferença estatística na revisão de seis meses. Obtendo a taxa de sobrevivência de 97,5% 

para o grupo do pino metálico e 100% para o grupo de pino de fibra. Segundo Zamboni 6, os grupos restaurados com pinos 

de fibra pré-fabricados apresentaram os maiores valores de resistência à fratura quando comparados aos núcleos metálicos 

fundidos. E Galhano et al.5, os pinos intra-radiculares devem possuir uma alta resistência flexural e ter um módulo de 

elasticidade semelhante ao da dentina. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os pinos metálicos fundidos ainda são muito utilizados na odontologia e tem suas indicações. Mas a estética vem ganhando 

cada vez mais espaço e se tornando um dos fatores essenciais no momento da escolha do tratamento reabilitador. 
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TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2010), estoques agem como “amortecedores” 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2010), estoques agem como “amortecedores” 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO Substituição do poliacetal para polipropileno na estrutura do prendedor de roupas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O estudo para desenvolvimento do trabalho foi realizado em uma indústria de peças plásticas, onde o seu principal produto 

são prendedores de roupa. Após algumas análises no processo produtivo e no produto foram identificados alguns 

problemas. A empresa estava utilizando a matéria – prima poliacetal que quando passa por vários processos de reciclagem 

ou fica sob alta temperatura, a mesma exala um gás tóxico chamado formaldeído, o qual estava ocasionando diversos 

problemas para a empresa, tais como: o formaldeído estava corroendo peças e moldes, isso acabava acarretando no 

aumento de custos com manutenção corretiva e no alto índice de paradas de linha para retirada de rebarbas do produto 

final, o custo de compra da matéria – prima era elevado e a empresa estava perdendo muito material, porque o poliacetal 

não deve ser reciclado diversas vezes. Foram realizadas diversas pesquisas e comparações com outros tipos de polímeros, 

o polipropileno foi o que mais se enquadrou com a necessidade da empresa para realizar os testes. Os resultados obtidos 

nessa troca foram: substituição por um polímero que não exala formaldeído, redução de custos com manutenção corretiva, 

produtos sem rebarbas causadas por moldes danificados, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores sem o gás 

formaldeído, o polipropileno pode ser reciclado diversas vezes com isso foi reduzido os custos com compra de matéria- 

prima. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é o estudo de possíveis substitutos da matéria – prima poliacetal (POM) utilizada na fabricação do 

produto, buscando redução de custos, redução de troca de peças por desgaste, redução na emissão de gases tóxicos como 

o formaldeído, melhoria no ambiente de trabalho, redução de compras de matéria- prima. (#38)#61692; Identificação de 

pontos negativos do poliacetal; (#38)#61692; Análise de polímeros substitutos; (#38)#61692; Comparação de 

características dos polímeros; (#38)#61692; Identificação do polímero substituto. 
 

 

 
A pesquisa de caso tem como ênfase a substituição da matéria – prima poliacetal, para redução de custos com compras de 

matéria- prima, redução de manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho, redução de refugos de matéria – prima 

METODOLOGIA e redução de paradas em linhas. Foram realizados ensaios como o ensaio de tração e de tensão, foram testados com uso 

domésticos para verificar se haveria deformação plástica ou elástica nas molas e teste manual aplicando pressão 30 vezes 

cada prendedor para avaliar a quantidade de molas com ruptura. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados obtidos pelo estudo foram: a redução de custos com compras, redução de 67% em paradas em linhas para 

limpeza de peças, redução de 56% com manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores e o 

refugo passou a ser 0%, pois toda sobra de polipropileno é reutilizada. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui- se que a partir dos estudos e análises realizados com os ensaios o polímero polipropileno atende todas as 

propriedades de engenharia para a substituição do polímero poliacetal na função de mola dos prendedores de roupa. 
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TITULO ALVEOLITE UMA REVISÃO SISTEMATICA 
 
 

 
INTRODUCAO 

Este trabalho tem como objetivo verificar à respeito da alveolite, é uma complicação pós-operatória que se caracteriza por 

dor ao redor da ferida cirúrgica, que ocorre a partir dos primeiros dias após a extração, devido à desintegração parcial ou 

total do coágulo alveolar, podendo ocorrer halitose, com ou sem exposição de tecido ósseo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram coletados dados sobre a alveolite , uma revisão literária tratamentos e 

complicações, que podem acontecer após uma cirurgia de exodontia. 
 

 

METODOLOGIA 
Através da biblioteca da faculdade Unisa Universidade Santo Amato, foram selecionados artigos encontrados pelo site 

“Google Acadêmico”, utilizando palavras chaves como “prevalência e complicações na exodontia”, “extração de dentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A alveolite é uma das complicações mais comuns após uma exodontia. É caracterizada por dor intensa no alvéolo no 

terceiro ou quarto dia posterior ao procedimento cirúrgico, e pode se estender por até quinze dias. Ela ocorre, porque 

durante o processo de reparação do alvéolo há uma degradação do coágulo sanguíneo, que pode ser ocasionada por 

diversos fatores Grande parte dos autores refere que a alveolite é uma complicação pós-operatória rara (ADEYEMO, 

2004SOUZA; FERNANDES,2006). Segundo Peterson, et al. (2008) quando um paciente é infectado após a cirurgia 

consequentemente a recuperação e a cicatrização das feridas são substancialmente retardadas. Ainda de acordo com o 

autor, o tempo de cicatrização é inversamente proporcional à intensidade do traumatismo. Extrações complicadas são, 

geralmente, extensas e a utilização inadequada de instrumentos rotatórios, com refrigeração inadequada, produzindo calor 

demasiado, aumenta consideravelmente o traumatismo, perturbando assim o início da formação do tecido cicatricial da 

ferida cirúrgica O diagnóstico da alveolite é feito geralmente após 24 ou 48 horas com dor severa, depois da exodontia, 

ausência de coagulo intra alveolar, paredes do alvéolo clara e bastante sensível a toque,halitose e trismo (PORTELA, 2014) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conforme ás pesquisas encontrada de acordo com a literatura, conclui que à alveolite pós-extração. E caracterizada como 

um processo inflamatório, consequente do trauma originado na cirurgia, resultando em um estado infeccioso. Dessa forma 

uma anamnese detalhada, bem como a realização das práticas cirúrgicas, às condições de assepsia, e técnica cirúrgica o 

mais atraumática e delicada possível, sob condições de irrigação favoráveis são muito importantes para reduzir incidência 

de alveolite. 
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TITULO AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADULTOS E SUA RELAÇÃO COM ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A avaliação do estado nutricional de adultos requer o conhecimento das reservas energéticas e da massa metabolicamente 

ativa dos indivíduos sendo avaliados, o que se obtém através da avaliação da composição corporal (CC). A avaliação da 

composição corporal pode ocorrer por meio de métodos convencionais e não convencionais, entre eles a bioimpedância. A 

composição corporal é influenciada pela prática regular de atividade física e tem sido uma das medidas mais eficientes para 

acompanhar programas de prevenção e promoção da saúde. Há uma forte associação positiva entre a prática de atividade 

física e uma percepção positiva da qualidade de vida em diferentes grupos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo visou estabelecer uma relação entre a composição corporal e a prática de atividade física de adultos, visando 

melhora da saúde. 
 

Estudo transversal, quantitativo, realizado em no Laboratório de Avaliação Nutricional da Universidade Santo Amaro 

(LANUSA), com 66 indivíduos do gênero masculino e feminino, com idade de 18 a 58 anos da região sul da cidade de São 

Paulo, avaliados de outubro de 2017 a maio de 2018. Os parâmetros antropométricos considerados foram: índice de massa 

METODOLOGIA corpórea (IMC), relação cintura e quadril (RCQ), porcentagem de gordura corporal total e visceral (%) e o nível de hidratação 

(%). Estes dados foram relacionados à prática e nível de Atividade Física procurando verificar possível relação com a 

composição corporal. Foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Qui-quadrado e de Concordância de Kappa com nível de 

significância de 5%. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram avaliados 33 homens e 33 mulheres com média de idade 27.9±11.4 e 26.2±6.4 respectivamente, não sendo 

encontrada diferença estatística de idade entre os gêneros (p=0.6628). Dentre os parâmetros avaliados, em relação aos 

gêneros, encontramos diferenças estatísticas entre o IMC, com maior número de eutróficos entre as mulheres (p=0.011) e 

RCQ com um número maior de alteração entre as mulheres (p=0.006). Quando relacionada a prática de atividade física (AF) 

com o estado nutricional, encontramos diferenças estatísticas, com um número maior de eutróficos entre os praticantes de 

AF (p=0.049). O mesmo foi encontrado com relação à % de gordura (p=0.006). Quando a avaliação foi direcionada ao nível 

de AF, não encontramos diferenças estatísticas relacionadas ao IMC (p=0.056) ou % de gordura (p=0.057). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente estudo demonstrou que a metade dos voluntários avaliados, apresentaram IMC acima das recomendações para 

um peso ideal e percentual de gordura corporal muito aumentado. Este perfil indica a necessidade de uma intervenção 

específica de promoção da saúde com vistas à redução dos fatores de risco para diversas enfermi¬dades que se associam 

com excesso de peso, realizada pela equipe interdisciplinar. 
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TITULO AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ADULTOS E SUA RELAÇÃO COM ATIVIDADE FÍSICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A avaliação do estado nutricional de adultos requer o conhecimento das reservas energéticas e da massa metabolicamente 

ativa dos indivíduos sendo avaliados, o que se obtém através da avaliação da composição corporal (CC). A avaliação da 

composição corporal pode ocorrer por meio de métodos convencionais e não convencionais, entre eles a bioimpedância. A 

composição corporal é influenciada pela prática regular de atividade física e tem sido uma das medidas mais eficientes para 

acompanhar programas de prevenção e promoção da saúde. Há uma forte associação positiva entre a prática de atividade 

física e uma percepção positiva da qualidade de vida em diferentes grupos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo visou estabelecer uma relação entre a composição corporal e a prática de atividade física de adultos, visando 

melhora da saúde. 
 

Estudo transversal, quantitativo, realizado em no Laboratório de Avaliação Nutricional da Universidade Santo Amaro 

(LANUSA), com 66 indivíduos do gênero masculino e feminino, com idade de 18 a 58 anos da região sul da cidade de São 

Paulo, avaliados de outubro de 2017 a maio de 2018. Os parâmetros antropométricos considerados foram: índice de massa 

METODOLOGIA corpórea (IMC), relação cintura e quadril (RCQ), porcentagem de gordura corporal total e visceral (%) e o nível de hidratação 

(%). Estes dados foram relacionados à prática e nível de Atividade Física procurando verificar possível relação com a 

composição corporal. Foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Qui-quadrado e de Concordância de Kappa com nível de 

significância de 5%. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram avaliados 33 homens e 33 mulheres com média de idade 27.9±11.4 e 26.2±6.4 respectivamente, não sendo 

encontrada diferença estatística de idade entre os gêneros (p=0.6628). Dentre os parâmetros avaliados, em relação aos 

gêneros, encontramos diferenças estatísticas entre o IMC, com maior número de eutróficos entre as mulheres (p=0.011) e 

RCQ com um número maior de alteração entre as mulheres (p=0.006). Quando relacionada a prática de atividade física (AF) 

com o estado nutricional, encontramos diferenças estatísticas, com um número maior de eutróficos entre os praticantes de 

AF (p=0.049). O mesmo foi encontrado com relação à % de gordura (p=0.006). Quando a avaliação foi direcionada ao nível 

de AF, não encontramos diferenças estatísticas relacionadas ao IMC (p=0.056) ou % de gordura (p=0.057). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente estudo demonstrou que a metade dos voluntários avaliados, apresentaram IMC acima das recomendações para 

um peso ideal e percentual de gordura corporal muito aumentado. Este perfil indica a necessidade de uma intervenção 

específica de promoção da saúde com vistas à redução dos fatores de risco para diversas enfermi¬dades que se associam 

com excesso de peso, realizada pela equipe interdisciplinar. 
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TITULO ESTÁGIO ATUAL DA CARGA IMEDIATA NA MANDÍBULA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A odontologia, como toda ciência, vem crescendo e aprimorando suas técnicas. Uma prova disto na área de implantologia é 

a chamada Carga Imediata. Os implantes são inseridos numa única sessão e após algumas horas, a prótese é instalada 

sobre os implantes, ficando o paciente apto a mastigar e voltar à vida social. Dentre os requisitos básicos para sua 

execução, destaca-se o estudo criterioso de cada caso, devendo os pacientes serem submetidos a criteriosa avaliação 

quanto a saúde sistêmica e oclusal e do volume e qualidade óssea, que permitam a fixação imediata do implante ao osso. 

Convencionalmente o implante é fixado no leito ósseo, e no período de quatro a seis meses é submetido a uma segunda 

intervenção cirúrgica para expor a superfície de contato protético e colocar a prótese definitiva. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação da mandíbula de paciente com 

comprometimento periodontal utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente do gênero feminino compareceu ao Odontocentro Prof. Javan Paiva, Recife-PE, com 63 anos, fazendo uso de 

prótese total na maxila e prótese removível na mandíbula com adaptação deficiente e dentes comprometidos por problemas 

periodontais. A paciente optou por reabilitação com implantes osseointegrados e assim foram solicitados os exames pré- 

METODOLOGIA 
operatórios: tomografia computadorizada Cone Beam da mandíbula e exames laboratoriais (hemograma, glicemia e 

coagulograma). Foi realizada num mesmo momento cirúrgico a remoção dos elementos dentários e instalação de 5 

implantes, Neodent® Cone Morse, na região anterior da mandíbula, com posterior instalação de prótese tipo prolocolo, sobre 

estes implantes. O caso abaixo relatado foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos e aprovado sob o número 50807315.7.0000.5509 e com número de parecer 1.334.373. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Conforme observado clinicamente, a carga imediata na mandíbula mostrou-se uma alternativa viável, para reabilitação com 

implantes osseointegrados, mesmo em pacientes periodontalmente comprometidos 
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TITULO ESTÁGIO ATUAL DA CARGA IMEDIATA NA MANDÍBULA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A odontologia, como toda ciência, vem crescendo e aprimorando suas técnicas. Uma prova disto na área de implantologia é 

a chamada Carga Imediata. Os implantes são inseridos numa única sessão e após algumas horas, a prótese é instalada 

sobre os implantes, ficando o paciente apto a mastigar e voltar à vida social. Dentre os requisitos básicos para sua 

execução, destaca-se o estudo criterioso de cada caso, devendo os pacientes serem submetidos a criteriosa avaliação 

quanto a saúde sistêmica e oclusal e do volume e qualidade óssea, que permitam a fixação imediata do implante ao osso. 

Convencionalmente o implante é fixado no leito ósseo, e no período de quatro a seis meses é submetido a uma segunda 

intervenção cirúrgica para expor a superfície de contato protético e colocar a prótese definitiva. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação da mandíbula de paciente com 

comprometimento periodontal utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente do gênero feminino compareceu ao Odontocentro Prof. Javan Paiva, Recife-PE, com 63 anos, fazendo uso de 

prótese total na maxila e prótese removível na mandíbula com adaptação deficiente e dentes comprometidos por problemas 

periodontais. A paciente optou por reabilitação com implantes osseointegrados e assim foram solicitados os exames pré- 

METODOLOGIA 
operatórios: tomografia computadorizada Cone Beam da mandíbula e exames laboratoriais (hemograma, glicemia e 

coagulograma). Foi realizada num mesmo momento cirúrgico a remoção dos elementos dentários e instalação de 5 

implantes, Neodent® Cone Morse, na região anterior da mandíbula, com posterior instalação de prótese tipo prolocolo, sobre 

estes implantes. O caso abaixo relatado foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos e aprovado sob o número 50807315.7.0000.5509 e com número de parecer 1.334.373. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Conforme observado clinicamente, a carga imediata na mandíbula mostrou-se uma alternativa viável, para reabilitação com 

implantes osseointegrados, mesmo em pacientes periodontalmente comprometidos 
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TITULO ESTÁGIO ATUAL DA CARGA IMEDIATA NA MANDÍBULA: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A odontologia, como toda ciência, vem crescendo e aprimorando suas técnicas. Uma prova disto na área de implantologia é 

a chamada Carga Imediata. Os implantes são inseridos numa única sessão e após algumas horas, a prótese é instalada 

sobre os implantes, ficando o paciente apto a mastigar e voltar à vida social. Dentre os requisitos básicos para sua 

execução, destaca-se o estudo criterioso de cada caso, devendo os pacientes serem submetidos a criteriosa avaliação 

quanto a saúde sistêmica e oclusal e do volume e qualidade óssea, que permitam a fixação imediata do implante ao osso. 

Convencionalmente o implante é fixado no leito ósseo, e no período de quatro a seis meses é submetido a uma segunda 

intervenção cirúrgica para expor a superfície de contato protético e colocar a prótese definitiva. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação da mandíbula de paciente com 

comprometimento periodontal utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente do gênero feminino compareceu ao Odontocentro Prof. Javan Paiva, Recife-PE, com 63 anos, fazendo uso de 

prótese total na maxila e prótese removível na mandíbula com adaptação deficiente e dentes comprometidos por problemas 

periodontais. A paciente optou por reabilitação com implantes osseointegrados e assim foram solicitados os exames pré- 

METODOLOGIA 
operatórios: tomografia computadorizada Cone Beam da mandíbula e exames laboratoriais (hemograma, glicemia e 

coagulograma). Foi realizada num mesmo momento cirúrgico a remoção dos elementos dentários e instalação de 5 

implantes, Neodent® Cone Morse, na região anterior da mandíbula, com posterior instalação de prótese tipo prolocolo, sobre 

estes implantes. O caso abaixo relatado foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos e aprovado sob o número 50807315.7.0000.5509 e com número de parecer 1.334.373. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Conforme observado clinicamente, a carga imediata na mandíbula mostrou-se uma alternativa viável, para reabilitação com 

implantes osseointegrados, mesmo em pacientes periodontalmente comprometidos 
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TITULO Levantamento de Tillandsia L. (Bromeliaceae) no campus I da Universidade Santo Amaro 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Tillandsia é o maior gênero de Bromeliaceae, abrigando 650 espécies, distribuídas pela América Tropical e Subtropical. No 

Brasil ocorrem 87 espécies do Norte ao Sul. São epífitas ou rupícolas de caule inconspícuo a alongado; folhas em rosetas ou 

dispostas ao longo do caule, bainha em geral pouco distinta, lâmina verde de margem inteira. Escapo geralmente conspícuo; 

brácteas imbricadas a laxas. Inflorescência simples ou composta, multi a pauciflora. Brácteas florais geralmente vistosas; 

sépalas simétricas a assimétricas, livres ou conatas; pétalas livres; estames inclusos, adnatos à base das pétalas; ovário 

súpero, estilete longo a curto, estigma com lâminas pouco expandidas. Fruto cápsula; sementes eretas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo taxonômico de Tillandsia L. presente no campus I da Universidade Santo 

Amaro. 
 

O presente trabalho teve como área de estudo o campus I da Universidade Santo Amaro, ocupando uma encosta de pequena 

METODOLOGIA   
declividade limítrofe a linha de drenagem afluente a represa Guarapiranga, com uma área de aproximadamente 15%    

ocupadas por jardins. O levantamento foi feito através de observações e coletas de espécimes em estado reprodutivo. Após       

a herborização foram identificados e incorporados no acervo do Herbário UNISA. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram identificados quatro espécies de Tillandsia: Tillansia geminiflora Brongn. Epífita 16 cm; caule inconspícuo. Folhas 

rosuladas. Brácteas do escapo róseas. Inflorescência composta, piramidal. Brácteas florais róseas. Sépalas róseas; pétalas 

róseas; ovário ovóide. Fruto 3,5 cm. Tillansia recurvata (L.) L. Epífita 6 – 12 cm, caule inconspícuo. Folhas dispostas ao 

longo do caule. Bráctea do escapo verde, apenas uma ou ausente. Inflorescência simples. Brácteas florais verde- 

acinzentadas. Sépalas verdes; pétalas lilás a brancas; ovário ovóide. Fruto 3 cm. Tillansia stricta Sol. Ex Sims. Epífita 13 – 19 

cm; caule inconspícuo. Folhas rosuladas. Brácteas do escapo róseas. Inflorescência simples, globosa a subglobosa. 

Brácteas florais róseas. Sépalas róseas; pétalas azuis a purpúreas; ovário ovóide. Fruto 2 cm. Tillansia tricholepis Baker 

Epífita 5 – 8 cm; caule conspícuo. Folhas dispostas ao longo do caule. Brácteas do escapo verdes. Inflorescência simples. 

Brácteas florais verde-acinzentadas. Sépalas esverdeadas; pétalas amarelas; ovário cilíndrico. Fruto 2 cm. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As quatro espécies presentes no campus I podem ser facilmente diferenciadas. T. recurvata e T. tricholepis possuem folhas 

dispostas no caule e hábito pequeno e são fortemente lepidotas. T.recurvata possui poucas folhas e corola lilás ou branca 

diferindo de T. tricholepis que apresenta folhas numerosas e corola amarela. T. stricta e T. geminiflora possuem folhas 

rosuladas e são esparsamente lepidotas. T. stricta possui inflorescência globosa, densa e corola azul a púrpura diferindo de 

T. geminiflora com inflorescência piramidal, densa e corola rósea. 
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TITULO PROTOCOLO MEDIATO EM PACIENTE MUITO IDOSO. ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O Brasil tem hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Com o envelhecimento ocorrem modificações no organismo, 

dentre elas a perda de dentes. Com a dificuldade mastigatória estabelecida, a condição nutricional do paciente pode ser 

afetada comprometendo a saúde geral. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação de mandíbula de um paciente idoso com 94 

anos de idade, utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente NBC de 94 anos, apresentou-se para a reabilitação da maxila e mandíbula atrófica. Foi realizado avaliação clínica e 

radiográfica e posterior exodontia dos dentes 33 ao 44. Após 6 meses de realizada a exodontia, a prótese total inferior foi 

duplicada em resina acrílica para que fosse utilizada como guia cirúrgico e planejado a instalação de 5 implantes na 

METODOLOGIA mandibula. Na cirurgia para colocação dos implantes, foram inseridos 5 implantes 3.5 X 11 mm, Cone Morse (Neodent – 

Sistema de Implantes – Titamax CM), 1 na região central, 2 mesiais e 2 distais entre os forames mentonianos. Após 6 meses 

do procedimeto, foram instalados mini pilares com 32 Ncm, onde coifas foram confeccionados e uma base de prova com 

rolete de cera para o registro de mordida e dimensão. Após a confecção da prótese, foram feitos ajustes oclusais em boca. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste presente estudo, o fator de risco perda dos implantes em decorrência da idade do paciente, deve ser considerado. O 

osso marginal ao redor do implante permaneceu intacto, sem perda óssea mesmo após 2 anos. Tal fato, deve-se ao bom 

posicionamento dos implantes, componentes, prótese satisfatória, e também às consultas de controle realizadas a cada seis 

meses e os cuidados do paciente com a higienização da sua prótese. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A instalação de prótese do tipo protocolo em dois tempos (carga mediata), foi a opção de tratamento mais adequada, visto 

que se trata de um paciente geriátrico. O objetivo deste tratamento visou aumentar o grau de satisfação pessoal, a melhoria 

da autoestima, reestabelecer a função e proporcionar um aspecto facial mais harmônico e agradável através da reabilitação 

oral. 
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TITULO PROTOCOLO MEDIATO EM PACIENTE MUITO IDOSO. ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O Brasil tem hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Com o envelhecimento ocorrem modificações no organismo, 

dentre elas a perda de dentes. Com a dificuldade mastigatória estabelecida, a condição nutricional do paciente pode ser 

afetada comprometendo a saúde geral. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação de mandíbula de um paciente idoso com 94 

anos de idade, utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente NBC de 94 anos, apresentou-se para a reabilitação da maxila e mandíbula atrófica. Foi realizado avaliação clínica e 

radiográfica e posterior exodontia dos dentes 33 ao 44. Após 6 meses de realizada a exodontia, a prótese total inferior foi 

duplicada em resina acrílica para que fosse utilizada como guia cirúrgico e planejado a instalação de 5 implantes na 

METODOLOGIA mandibula. Na cirurgia para colocação dos implantes, foram inseridos 5 implantes 3.5 X 11 mm, Cone Morse (Neodent – 

Sistema de Implantes – Titamax CM), 1 na região central, 2 mesiais e 2 distais entre os forames mentonianos. Após 6 meses 

do procedimeto, foram instalados mini pilares com 32 Ncm, onde coifas foram confeccionados e uma base de prova com 

rolete de cera para o registro de mordida e dimensão. Após a confecção da prótese, foram feitos ajustes oclusais em boca. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste presente estudo, o fator de risco perda dos implantes em decorrência da idade do paciente, deve ser considerado. O 

osso marginal ao redor do implante permaneceu intacto, sem perda óssea mesmo após 2 anos. Tal fato, deve-se ao bom 

posicionamento dos implantes, componentes, prótese satisfatória, e também às consultas de controle realizadas a cada seis 

meses e os cuidados do paciente com a higienização da sua prótese. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A instalação de prótese do tipo protocolo em dois tempos (carga mediata), foi a opção de tratamento mais adequada, visto 

que se trata de um paciente geriátrico. O objetivo deste tratamento visou aumentar o grau de satisfação pessoal, a melhoria 

da autoestima, reestabelecer a função e proporcionar um aspecto facial mais harmônico e agradável através da reabilitação 

oral. 
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TITULO PROTOCOLO MEDIATO EM PACIENTE MUITO IDOSO. ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O Brasil tem hoje 26 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Com o envelhecimento ocorrem modificações no organismo, 

dentre elas a perda de dentes. Com a dificuldade mastigatória estabelecida, a condição nutricional do paciente pode ser 

afetada comprometendo a saúde geral. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi descrever, por meio de relato de caso, a reabilitação de mandíbula de um paciente idoso com 94 

anos de idade, utilizando prótese tipo protocolo. 
 

Paciente NBC de 94 anos, apresentou-se para a reabilitação da maxila e mandíbula atrófica. Foi realizado avaliação clínica e 

radiográfica e posterior exodontia dos dentes 33 ao 44. Após 6 meses de realizada a exodontia, a prótese total inferior foi 

duplicada em resina acrílica para que fosse utilizada como guia cirúrgico e planejado a instalação de 5 implantes na 

METODOLOGIA mandibula. Na cirurgia para colocação dos implantes, foram inseridos 5 implantes 3.5 X 11 mm, Cone Morse (Neodent – 

Sistema de Implantes – Titamax CM), 1 na região central, 2 mesiais e 2 distais entre os forames mentonianos. Após 6 meses 

do procedimeto, foram instalados mini pilares com 32 Ncm, onde coifas foram confeccionados e uma base de prova com 

rolete de cera para o registro de mordida e dimensão. Após a confecção da prótese, foram feitos ajustes oclusais em boca. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste presente estudo, o fator de risco perda dos implantes em decorrência da idade do paciente, deve ser considerado. O 

osso marginal ao redor do implante permaneceu intacto, sem perda óssea mesmo após 2 anos. Tal fato, deve-se ao bom 

posicionamento dos implantes, componentes, prótese satisfatória, e também às consultas de controle realizadas a cada seis 

meses e os cuidados do paciente com a higienização da sua prótese. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A instalação de prótese do tipo protocolo em dois tempos (carga mediata), foi a opção de tratamento mais adequada, visto 

que se trata de um paciente geriátrico. O objetivo deste tratamento visou aumentar o grau de satisfação pessoal, a melhoria 

da autoestima, reestabelecer a função e proporcionar um aspecto facial mais harmônico e agradável através da reabilitação 

oral. 
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TITULO 
Obtenção de aumento tecidual estético com associação de biomaterial sintético e fibrina rica em plaquetas e leucócitos. 

Relato de caso. 
 

 

INTRODUCAO 
Para a obtenção da estética em reabilitações implanto suportadas, um adequado volume ósseo e de tecido gengival é 

necessário para que a prótese proporcione uma estética e função em excelência. 
 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente relato de caso foi utilizar a associação de um biomaterial sintético e a fibrina rica em plaquetas e 

leucócitos para conseguir aumento tecidual gengival em área estética. 
 

Paciente J.S.Y., sexo masculino, 63 anos, compareceu na clínica de implantodontia da Unimes em Santos para avaliação 

odontológica. Na anamnese, relatou o uso de tabaco por mais de 40 anos e nenhuma alteração sistêmica. Ao exame clínico 

foi verificado a presença de uma prótese fixa solta na região anterior de maxila, tendo como pilares retentores os elementos 

13 e 23 e os elementos 12,11,21 e 22 como pônticos. Foram realizadas moldagens preliminares das arcadas, preenchimento 

de prontuário, fotografias, solicitação de exames laboratoriais de sangue pré operatórios e tomografia computadorizada 

Cone Beam da maxila completa. Foi realizado um enxerto onlay utilizando um bloco córtico esponjoso homógeno fresco 

congelado (Unioss - Marília,SP), que foi previamente adaptado em uma prototipagem da maxila do paciente, com o intuito de 

reduzir o tempo cirúrgico . Sete meses após o enxerto onlay, nova tomografia cone beam foi realizada e 2 implantes (Tryon, 

METODOLOGIA 
SIN- São Paulo) de hexágono externo em região do 12 e 22 , plataforma 4.1 (3.75 x 10 mm) foram instalados. Na mesma 

sessão, na região vestibular previamente enxertada, foi realizado um enxerto de biomaterial particulado de 0,5g de 

hidroxiapatita mineral inorgânica (Alobone Poros, Osseocon – Rio de Janeiro, RJ), sendo aglutinado com a associação da 

fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-prf) em fase líquida, e totalmente recoberto com 6 membranas de L-prf, obtidas 

através de centrifugação do sangue venoso coletado do paciente. Após seis meses, nova tomografia computadorizada da 

região foi solicitada para avaliação dos procedimentos realizados e foi feita a reabertura e instalação dos cicatrizadores. Foi 

realizado moldagem dos implantes 30 dias após a reabertura e confeccionada prótese fixa provisória sobre os implantes, 

condicionando o tecido gengival em região dos pônticos por 3 meses. Com o tecido gengival condicionado, foi realizada 

nova moldagem personalizada e confeccionada a prótese fixa metalocerâmica na região do 12 ao 22. Esse caso foi 

submetido ao CEP da Unimes em Santos e foi aprovado com o parecer nº 1.741.372, CAAE: 57545716.6.0000.5509 

RESULTADOS A realização da enxertia do alobone associado ao L-prf, trouxe um aumento de volume tecidual. 
 

 

CONCLUSOES 
A enxertia de biomaterial sintético associado a fibrina rica em plaqueta e leucócitos, mostrou ser uma técnica eficaz no 

aumento de volume tecidual com finalidade estética para o relato do caso apresentado. 
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TITULO 
Obtenção de aumento tecidual estético com associação de biomaterial sintético e fibrina rica em plaquetas e leucócitos. 

Relato de caso. 
 

 

INTRODUCAO 
Para a obtenção da estética em reabilitações implanto suportadas, um adequado volume ósseo e de tecido gengival é 

necessário para que a prótese proporcione uma estética e função em excelência. 
 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente relato de caso foi utilizar a associação de um biomaterial sintético e a fibrina rica em plaquetas e 

leucócitos para conseguir aumento tecidual gengival em área estética. 
 

Paciente J.S.Y., sexo masculino, 63 anos, compareceu na clínica de implantodontia da Unimes em Santos para avaliação 

odontológica. Na anamnese, relatou o uso de tabaco por mais de 40 anos e nenhuma alteração sistêmica. Ao exame clínico 

foi verificado a presença de uma prótese fixa solta na região anterior de maxila, tendo como pilares retentores os elementos 

13 e 23 e os elementos 12,11,21 e 22 como pônticos. Foram realizadas moldagens preliminares das arcadas, preenchimento 

de prontuário, fotografias, solicitação de exames laboratoriais de sangue pré operatórios e tomografia computadorizada 

Cone Beam da maxila completa. Foi realizado um enxerto onlay utilizando um bloco córtico esponjoso homógeno fresco 

congelado (Unioss - Marília,SP), que foi previamente adaptado em uma prototipagem da maxila do paciente, com o intuito de 

reduzir o tempo cirúrgico . Sete meses após o enxerto onlay, nova tomografia cone beam foi realizada e 2 implantes (Tryon, 

METODOLOGIA 
SIN- São Paulo) de hexágono externo em região do 12 e 22 , plataforma 4.1 (3.75 x 10 mm) foram instalados. Na mesma 

sessão, na região vestibular previamente enxertada, foi realizado um enxerto de biomaterial particulado de 0,5g de 

hidroxiapatita mineral inorgânica (Alobone Poros, Osseocon – Rio de Janeiro, RJ), sendo aglutinado com a associação da 

fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-prf) em fase líquida, e totalmente recoberto com 6 membranas de L-prf, obtidas 

através de centrifugação do sangue venoso coletado do paciente. Após seis meses, nova tomografia computadorizada da 

região foi solicitada para avaliação dos procedimentos realizados e foi feita a reabertura e instalação dos cicatrizadores. Foi 

realizado moldagem dos implantes 30 dias após a reabertura e confeccionada prótese fixa provisória sobre os implantes, 

condicionando o tecido gengival em região dos pônticos por 3 meses. Com o tecido gengival condicionado, foi realizada 

nova moldagem personalizada e confeccionada a prótese fixa metalocerâmica na região do 12 ao 22. Esse caso foi 

submetido ao CEP da Unimes em Santos e foi aprovado com o parecer nº 1.741.372, CAAE: 57545716.6.0000.5509 

RESULTADOS A realização da enxertia do alobone associado ao L-prf, trouxe um aumento de volume tecidual. 
 

 

CONCLUSOES 
A enxertia de biomaterial sintético associado a fibrina rica em plaqueta e leucócitos, mostrou ser uma técnica eficaz no 

aumento de volume tecidual com finalidade estética para o relato do caso apresentado. 
 

 

REFERENCIAS    
MIRON, RJ. et al. Use of platelet-rich fibrin in regenerative dentistry: a systematic review. Clin Oral Investig. 2017 

Jul;21(6):1913-1927 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA CINESIOTERAPIA NA OSTEOPOROSE EM IDOSOS 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A osteoporose é definida por desordem do sistema esquelético, caracterizada por baixa massa óssea e deterioração da 

microarquitetura do tecido ósseo levando a fragilidade óssea com aumento considerável nas fraturas. A fisioterapia é 

indicada para o tratamento da osteoporose principalmente na prevenção onde aperfeiçoa o equilíbrio, melhora do padrão da 

marcha, aumenta estímulos proprioceptivos e ganho de massa muscular. O tratamento voltado ao paciente que já possui a 

osteoporose é realizado a maior parte através de atividade física, na qual não só melhora o sistema ósseo, mas também 

desempenha um melhor funcionamento nos sistemas cardiorrespiratório e muscular. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer sobre a osteoporose e seu tratamento fisioterapêutico. 

 

Uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, a 

abordagem da cinesioterapia no tratamento da Osteoporose na população idosa. Realizou-se uma busca na literatura de 

METODOLOGIA 
livros, dissertações de mestrado e nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), PubMed, Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e o 

Google Acadêmico, que direcionava a sites de pesquisa específicos, nos idiomas português e inglês, dos anos 1997 a 2018. 

Foram selecionados 48 referencias, sendo 41 artigos, 40 nacionais e 1 internacional, 4 livros e 3 sites. 
 

 
 

RESULTADOS 

Constata-se através da literatura que a cinesioterapia, nos exercícios de impacto, aumentam a densidade mineral óssea nos 

pacientes portadores de osteoporose. Evidencia-se que suas vantagens vão além do ganho densidade mineral óssea, pois 

melhora o sistema cardiovascular, musculoesquelético, a propriocepção, aperfeiçoa o equilíbrio motor e a marcha, 

acarretando na melhoria das atividades de vida diária. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Por intermédio deste estudo, é possível constatar a efetividade da cinesioterapia no tratamento dos pacientes 

osteoporóticos, desta forma os exercícios de impacto proporcionam o aumento e/ ou desaceleração da densidade mineral 

óssea nos idosos submetidos aos protocolos. Ocasionado da mesma forma, melhorias em todo o organismo, aprimorando a 

força muscular, o equilíbrio motor e o ganho de amplitude de movimento, nos idosos portadores de osteoporose. 
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TITULO Assedio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Assedio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Assedio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Cemitério da Consolação: arte tumular como discurso 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Esta comunicação trata de um estudo do discurso subjacente ao texto arquitetônico presente no cemitério da Consolação 

construído a partir da segunda metade do século XIX, segundo os conceitos e termos empregados por PANOFSKY (1976) 

BRANDÃO (2010). Propõe-se uma análise da arte tumular como discurso que apresenta um percurso do sentido, ou 

processo discursivo. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar que é possível ler a arte tumular no contexto de sua estrutura funerária como discurso. 

 

Através da pesquisa de campo foram inventariados 209 túmulos que apresentam características artísticas, uma 

METODOLOGIA 
multiplicidade de signos, ícones, índices, símbolos e alegorias e a forma do discurso em sujeito, objeto e natureza. Os dados 

foram coletados através de fotografias, referentes aos elementos observados e, posteriormente, analisados e interpretados, 

com base na fundamentação teórica, com o objetivo de compreender e explicar a arte tumular como discurso. 
 
 

 
RESULTADOS 

Foi evidenciado, através do material coletado, como os conceitos e termos que compõem um discurso, ao olhar dos autores 

propostos, estão relacionados com a representação, com a identificação ou com a interpretação de figuras e símbolos 

organizados em narrativas pictóricas ou escultóricas no cemitério da Consolação. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os cemitérios são lugares imagéticos por excelência. Analisar a arquitetura e arte tumular é um caminho possível para se 

compreender, em uma dada época e sociedade, os indivíduos e seus discursos, usando como fonte as construções que se 

cristalizam nestes espaços. Em outras palavras, os túmulos construídos no cemitério da Consolação traduz intenções e 

expressam as relações de poder que perpassam o cotidiano da sociedads em que se insere, ou seja, a arte tumular revela 

muito mais do que a evocação do morto, da lamentação e da dor, expressam um discurso de um grupo específico com 

objetivos e intenções pertinentes a quem o expressa. 
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TITULO O Matrimônio no Direito Comparado: um paralelo entre o Direito Canônico e o Direito Civil Brasileiro 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O matrimônio tem sido uma prática comum a todos os povos ao longo da história humana. Embora ele não seja 

absolutamente necessário para a procriação, constituiu ao longo dos tempos uma coluna de sustentação que vem 

mantendo, até nossos dias, a continuidade da raça humana. Seus limites ultrapassam a mera união entre duas pessoas e se 

estendem à formação de grupos de pessoas, pois as famílias dos cônjuges também se unem e passam a constituir uma só 

família. O casamento é, portanto, um fenômeno social de vital importância para a humanidade, ele é “a célula básica e 

originária da Sociedade”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Traçar um paralelo entre os institutos, com objetivo de contribuir com a prática forense na análise dos elementos 

constitutivos e eventuais causas de nulidade e anulação quando da celebração não apenas civil, mas também religiosa 

católica. 
 

 

 
Utilizou-se como bibliografia fundamental as respectivas normas, a saber, o Código de Direito Civil e o Código de Direito 

METODOLOGIA 
Canônico. Além disso, alguns dos principais autores que abordam a temática do contrato matrimonial com o objetivo de 

elucidar nossa comparação. O trabalho está dividido em três partes: 1. o entendimento de contrato matrimonial no Direito 

Canônico; 2. o entendimento do contrato matrimonial no Código de Direito Civil Brasileiro; 3. a comparação entre ambos. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

São muito maiores as semelhanças entre um e outro sistema normativo do que as diferenças. Em primeiro lugar, a própria 

origem do conceito parte de uma fonte comum que é o Direito Romano. Para o Direito Civil o casamento tem uma solenidade 

própria e imprescindível para sua validade, devendo ser celebrada com toda publicidade, na presença de testemunhas e 

presidido pela autoridade competente. Da mesma forma o casamento católico deve ser realizado perante a respectiva 

autoridade, respeitando a formalidade e solenidades que a Igreja determina. Contudo, talvez onde mais encontremos 

semelhanças seja nos impedimentos que cada sistema determina para a assunção do casamento: parentesco, idade, 

vínculo, crime são alguns bons exemplos dessas semelhanças. Por fim, o aspecto onde provavelmente resida a maior 

diferença, a questão da nulidade e anulação. Enquanto no Direito Canônico só exista a possibilidade de declaração de 

nulidade, ou seja, a constatação posterior de um vício que impedia o casamento e que só foi percebido depois da 

celebração, de modo que o matrimônio nunca tenha acontecido, no Direito Civil existe a possibilidade de anulação – que 

canonicamente é impossível – o que se dá por meio do divórcio, o qual é utilizado quando o matrimônio civil tenha sido 

válido. Embora o casamento seja uma realidade extremamente complexa, que passou por diversas transformações ao longo 

da história, pode ser harmonizado de modo a satisfazer os ditames da Igreja bem como os do Estado de Direito. É possível, 

portanto, obedecer ambos sistemas normativos naquilo que têm de mais fundamental, na sua essência. Sim, pois sua 

finalidade permanece intocada, inviolável: o bem daqueles que se unem para formar uma comunidade de vida e a 

constituição da prole, a família. 

 

AUGUSTINUS. De civitate Dei, X, 5. In: MIGNE, J.-P. (Org.). Patrologiae cursus comple-tus: series latina. Paris: J.-P. Migne, 

1845, v. 41.  _____ _. De doctrina christiana, II, 1, 1. In: MIGNE, J.-P. (Org.). Patrologiae cursus comple-tus: series latina. Paris: 

J.-P. Migne, 1845, v. 34. AMENTA, Piero. Le Procedure Amministrative in materia di Matrimonio Canonico: Storia, 

Legislazione e Prassi. Roma: Libreria Editrice Vaticana, 2008. ARNAU-GARCIA, Ramon. Tratado general de los Sacramentos. 

Madrid: BAC, 1994. BERENICE DIAS, Maria. Manual de Direito das Famílias. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

CASTAÑO, José Fernando. Il sacramento del matrimonio. Roma: [s.n.], 1992. CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 11. ed. São 

Paulo: Loyola, 2001. CIFUENTE, Rafael Llano. A natureza jurídica do Matrimônio à luz do novo Código de Di-reito Canônico. 

Disponível em: (#60)http://www.clerus.org/clerus/dati/2007-11/23-13/14NatJuridica.html(#62). Acesso em 4 set. 2017. 

CODEX IURIS CANONICI. Disponível em: (#60)http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_lt.html(#62). 

Acesso em 17 set. 2017. CONCÍLIO VATICANO II. Gaudium et Spes. Disponível em: 

(#60)http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et- 

spes_po.html(#62). Acesso em: 2 out. 2017. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. Direito da Família. 29. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. FELICIANI, Giorgio. Dal codice del 1917 al codice de 1983: Il nuovo codice di Diritto Ca-nonico. 

Bologna: Il Mulino, 1983. _____ _. Le basi del dirito canonico. Bologna: Il Mulino, 2002. FLOREZ, Gonzalo. Matrimonio y 

Familia. Madrid: BAC, 2005. GANDRA, Ives da Silva Martins; CARVALHO, Paulo de Barros. O Direito e a Família. São Paulo: 

Noeses, 2014. HORTAL, Jesus. O que Deus uniu: lições de Direito Matrimonial Canônico. São Paulo: Lo-yola, 1991. HUGO DE 
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TITULO Avaliação dos Pacientes Atendidos no Serviço de Urgência da Universidade Santo Amaro. Acompanhamento de 4 anos. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Emergências odontológicas são condições clínicas associadas ao desconforto e dor, exigindo do profissional diagnóstico e 

tratamentos imediatos. Em alguns casos, as emergências odontológicas podem ser decorrentes de alterações sistêmicas 

que geralmente estão associadas à enfermidades sistêmicas pré-existentes e ainda também em decorrência da anamnese 

realizada incorretamente. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi analisar os prontuários do Serviço de Urgência Odontológica da Universidade Santo Amaro entre 

os anos de 2015 a 2018 e verificar os tipos de procedimentos realizados no serviço, assim como os tipos de complicações 

que ocorreram durante o atendimento de urgência em decorrência de pacientes com alterações sistêmicas ou através de 

anamnese realizadas incorretamente. 
 

 

 
O estudo foi realizado a partir da análise dos prontuários de pacientes atendidos no serviço de Urgência da Universidade 

Santo Amaro, entre o ano de 2015 e 2018. Sendo incluídos os prontuários que estivessem devidamente preenchidos, desde 

que a anamnese, odontograma, diagnóstico e assinatura do termo de consentimento presente na ficha clínica tivessem sido 

METODOLOGIA realizados. Foram excluídos do estudo, prontuários com anamnese incompleta, que não apresentaram assinaturas dos 

indivíduos avaliados e aquelas que não constaram a conduta adotada pelo acadêmico responsável pelo atendimento. O 

trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Santo Amaro e aprovado sob o número de parecer: 

2108500. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise dos dados obtidos, os diagnósticos mais freqüentes das fichas analisadas entre os anos de 2015 e 

agosto de 2018 estavam relacionados à terapia endodôntica e cirúrgica. Em relação às alterações sistêmicas, a hipertensão 

foi a mais frequente. As fichas analisadas nem sempre continham dados suficientes para melhor detalhamento das 

informações necessárias, tais como: queixa principal, diagnóstico do caso, possível alteração sistêmica, emergência em 

decorrência de alteração sistêmica pré-existente e tratamento dos procedimentos odontológicos realizados. Diante disso, foi 

desenvolvida uma nova ficha clínica de Urgência, para obter dados mais específicos para a pesquisa. Essa ficha passou por 

um período de teste no final do ano de 2017 (outubro, novembro e dezembro). Após esse período, verificou-se que a ficha 

tinha efetividade e então foi decido o emprego da mesma para os atendimentos de 2018. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Foi constatado que o preenchimento da fichas do Serviço de Urgência não foi realizado de forma adequada. Desta forma, foi 

elaborado uma nova ficha clínica de Urgência, com a finalidade de trazer melhorias substanciais para detalhamento da 

anamnese e descrição dos tratamentos realizados nos pacientes atendidos na Clínica de Urgência da Universidade Santo 

Amaro. Com esta nova ficha foi possível obter dados mais específicos que contribuirá para a melhoria no tratamento dos 

pacientes atendidos, assim como para pesquisas futuras. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

De Andrade ED. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia: São Paulo, 2014. Cap. 12, p. 119-128. Martens LC, 

Rajasekharan S, Jacquet W, Vandenbulcke JD, Van Acker JWG, Cauwels RGEC. Paediatric dental emergencies: a 

retrospective study and a proposal for definition and guidelines including pain management. Eur Arch Paediatr Dent. 2018 

Aug;19:245-253. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 283 

 

 

2018 8414 Odontologia 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3248259 - CRISTIANE COTULIO CAIRES DA ROCHA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Heloisa Fonseca Marao 

  

 
TITULO Avaliação dos Pacientes Atendidos no Serviço de Urgência da Universidade Santo Amaro. Acompanhamento de 4 anos. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Emergências odontológicas são condições clínicas associadas ao desconforto e dor, exigindo do profissional diagnóstico e 

tratamentos imediatos. Em alguns casos, as emergências odontológicas podem ser decorrentes de alterações sistêmicas 

que geralmente estão associadas à enfermidades sistêmicas pré-existentes e ainda também em decorrência da anamnese 

realizada incorretamente. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi analisar os prontuários do Serviço de Urgência Odontológica da Universidade Santo Amaro entre 

os anos de 2015 a 2018 e verificar os tipos de procedimentos realizados no serviço, assim como os tipos de complicações 

que ocorreram durante o atendimento de urgência em decorrência de pacientes com alterações sistêmicas ou através de 

anamnese realizadas incorretamente. 
 

 

 
O estudo foi realizado a partir da análise dos prontuários de pacientes atendidos no serviço de Urgência da Universidade 

Santo Amaro, entre o ano de 2015 e 2018. Sendo incluídos os prontuários que estivessem devidamente preenchidos, desde 

que a anamnese, odontograma, diagnóstico e assinatura do termo de consentimento presente na ficha clínica tivessem sido 

METODOLOGIA realizados. Foram excluídos do estudo, prontuários com anamnese incompleta, que não apresentaram assinaturas dos 

indivíduos avaliados e aquelas que não constaram a conduta adotada pelo acadêmico responsável pelo atendimento. O 

trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Santo Amaro e aprovado sob o número de parecer: 

2108500. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise dos dados obtidos, os diagnósticos mais freqüentes das fichas analisadas entre os anos de 2015 e 

agosto de 2018 estavam relacionados à terapia endodôntica e cirúrgica. Em relação às alterações sistêmicas, a hipertensão 

foi a mais frequente. As fichas analisadas nem sempre continham dados suficientes para melhor detalhamento das 

informações necessárias, tais como: queixa principal, diagnóstico do caso, possível alteração sistêmica, emergência em 

decorrência de alteração sistêmica pré-existente e tratamento dos procedimentos odontológicos realizados. Diante disso, foi 

desenvolvida uma nova ficha clínica de Urgência, para obter dados mais específicos para a pesquisa. Essa ficha passou por 

um período de teste no final do ano de 2017 (outubro, novembro e dezembro). Após esse período, verificou-se que a ficha 

tinha efetividade e então foi decido o emprego da mesma para os atendimentos de 2018. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Foi constatado que o preenchimento da fichas do Serviço de Urgência não foi realizado de forma adequada. Desta forma, foi 

elaborado uma nova ficha clínica de Urgência, com a finalidade de trazer melhorias substanciais para detalhamento da 

anamnese e descrição dos tratamentos realizados nos pacientes atendidos na Clínica de Urgência da Universidade Santo 

Amaro. Com esta nova ficha foi possível obter dados mais específicos que contribuirá para a melhoria no tratamento dos 

pacientes atendidos, assim como para pesquisas futuras. 
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TITULO Sustentabilidade nas organizações 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual observa-se a importância da sustentabilidade nas organizações, visto que a competitividade 

empresarial é cada vez mais acirrada e exige profissionais capacitados e conscientes de suas responsabilidades sócio 

ambiental para a melhoria nos impactos resultados da organização. Neste contexto identifica-se nas empresas indicadores 

e impactos comprometedores ao meio ambiente e sustentabilidade, como: desperdícios e resíduos que poderiam ser 

aproveitados ou reaproveitado, visando atingir redução nos recurso e economia empresarial. Conforme MUNCK (2013, p. 11) 

A sustentabilidade “Reforça as proposições do sustaincentrism (paradígma da sustentabilidade), pois a dinâmica da 

competitividade leva a crer que, se corretamente projetados, os novos padrões ambientais podem incentivar a inovação, que 

pode ser parcial ou integralmente mais eficaz na redução de custos envoltos ao cumprimento desde mesmos padrões legais 

ou não”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um programa de sustentabilidade para organizar os descartes necessários de resíduos e o reaproveitamento,  

na busca da otimização de recursos e economia consciente dos profissionais e da empresa, visando um cenário sustentável. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo de meio ambiente e sustentabilidade com fontes e citações que ajudem 

no sentido de investigar e compreender a sustentabilidade empresarial. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se entre as novas tendências organizacionais um crescimento no número de empresas que trabalham e buscam 

programas e planejamento de sustentabilidade, possibilitando um melhor ambiente de trabalho, através da atuação de 

engajamento das pessoas de forma consciente das responsabilidades sociais e econômicas da empresa, gerando um 

crescimento pessoal para pensar nas próximas gerações na sociedade e profissional sendo competitivo no mercado 

corporativo, com a prática sustentável que visa obter melhores resultados. Identifica-se nas empresas programa de gestão 

ambiental, como a reciclagem, reaproveitamento de resíduos, evitando o desperdícios de recursos e matéria-prima, 

economizando água e energia, aprendendo respeitar a natureza, zelando pelo futuro do planeta e das novas gerações. DIAS 

(2017) Destaca-se como ponto importante para a empresa que desenvolve processo de sustentabilidade, uma cultura 

inovadora e promissora para o futuro do negócio empresarial responsável, econômica e sustentável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a sustentabilidade contribui para um cenário empresarial dinâmico, atual e imagem cultural competitiva, que 

desenvolve as pessoas e conscientiza através de mudanças com programas de gestão ambiental, visando melhores ações 

profissionais sem desperdícios, gerando produtividade e lucratividade de forma sustentável. 
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TITULO Correlação entre a postura do pé e a percepção do risco de queda de idosos fisicamente ativos 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A postura do tipo de pé difere em relação ao centro de pressão e as mudanças na distribuição da pressão plantar em contato 

com chão, tanto durante o andar quanto da postura estática. Na literatura, observa-se que um pé cavo aumenta a pressão 

plantar e a força máxima sobre a região lateral do antepé enquanto que no pé plano estas forças são maiores sobre a região 

do mediopé e antepé, ambos comparados com o pé normal. A compreensão do efeito da postura dos pés sobre a pressão 

plantar e como isso pode influenciar para a percepção do equilíbrio coporal e o risco de queda, ainda não tem sido 

investigado na literatura, apesar da base de apoio dos pés ser um dos principais mecanismo para integração proprioceptiva 

do equilíbrio corporal. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a correlação entre a postura dos pés e a percepção do risco de queda em idosos fisicamente ativos. 

 

Trinta e três idosos fisicamente ativos foram avaliados (idade entre 60 e 85 anos). A classificação do tipo de postura dos 

pés foi realizado por meio do Indice do Arco Longitudinal Medial, totalizando sessenta e seis pés avaliados (direito e 

esquerdo), no qual foram divididos em dois grupos: pé cavo (n=44, idade: 72±8,0, massa corporal: 65,6±9,5 e estatura: 

METODOLOGIA   
1,59±0,1) e pé plano (n=22, idade:72,3±6,5, massa corporal: 63,4±8,0 e estatura: 1,54±0,1). Para verificar a percepção do 

risco de queda foi utilizado o questionário FRAQ-Brasil, traduzido e validado para a língua portuguesa. Análise estatística: O 

teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar pé direito e esquerdo. Após não verificar diferenças entre os lados do pé, os 

mesmos foram agrupados e, em seguida, aplicado o teste de correlação de Sperman para verificar a correlação entre o tipo 

de pé e a percepção do risco de quedas. 
 

 
 

RESULTADOS 

Resultados: O índice do arco longitudinal medial para o pé cavo foi de 0,14±0,1 e para o pé plano de 0,27±0,2. Não houveram 

correlações entre o pé cavo (r=-0,23, p=0,293) e o pé plano (r=0,03, p=0,908) com a percepção do risco de queda dos idosos 

avaliados. Discussão: Apedar da literatura verificar que a postura do tipo de pé tem correlação com a sobrecarga de pressão 

plantar, neste estudo não observou-se associação entre o tipo de pé e a percpeção do risco de quedas. Fato este, que pode 

ser explicado pela redução de sensibilidade na superfície plantar ao logo do envelhecimento. 
 

 

 
CONCLUSOES A postura do tipo de pé não tem associação com a percepção do risco de queda em idosos fisicamente ativos. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA NA OBRA CALUNGA, DE JORGE LIMA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa trata a mulher negra do romance Calunga, de Jorge Lima (1935). A obra retrata o contexto do êxodo 

provocado pela seca e pobreza no nordeste e apresenta mulheres negras e as representações construídas para elas no 

decorrer da narrativa. Neste sentido, o estudo parte dos seguintes questionamentos: quais significados atribuídos às 

mulheres negras no romance? Quais relações históricas se podem estabelecer em face à realidade social de mulheres 

negras no Brasil? 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral da pesquisa visa analisar a representação da mulher na literatura por intermédio da obra de Jorge de Lima 

intitulada Calunga para, assim, identificar os significados atribuídos às mulheres negras no romance baiano. 
 

Como metodologia, o estudo caracteriza personagens femininas negras que acompanham a obra literária em questão a 

METODOLOGIA partir do método análise de conteúdo tendo como categorias de análise ‘mulher negra’ e ‘corpo feminino negro’. A teoria da 

simbolização proposta por Pierre Bourdieu (2005) consiste na forma de análise dos resultados. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos até o presente momento permitem verificar como Jorge Lima em sua obra Calunga (1935) representa 

o corpo da mulher negra e como a literatura retratava o corpo negro feminino, ou seja, a dualidade entre o corpo para o 

trabalho e para o prazer, o lugar que esse corpo ocupa nas relações sociais, ora transitando como corpo do trabalho, 

informal mal remunerado e menosprezado, ora como corpo do prazer, da mulher para a satisfação sexual. Seguindo a teoria 

de Pierre Bourdieu (2005) a produção simbólica, como instrumento de dominação da luta simbólica, pontua as relações 

entre as classes sócias e os gêneros, cujo poder, pautado no capital econômico, visa impor a legitimidade da sua dominação 

por meio da própria produção simbólica. No caso, na desqualificação da mulher negra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O estudo permite considerar que o poder simbólico da dominação masculina se interpõe como barreiras historicamente 

construídas para as mulheres, no caso, estas representações significam a mulher negra a partir de uma imagem destorcida, 

pois representada como objeto, de trabalho e prazer sexual, vale dizer, implica em uma permanência histórica. Tais 

considerações permitem encontrar respostas para os índices alarmantes do feminicídio negro no Brasil. 
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TITULO CONFLITO NA GESTÃO DE ESTOQUE DA EMPRESA: SUPERMERCADO EXTRA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O varejo é um dos maiores movimentos da economia mundial atualmente e tem como intuito a venda de produtos ou a 

comercialização de serviços em pequenas quantidades. Tal função é realizada diretamente para o consumidor final, 

diferente do atacado que compreende clientes físicos e jurídicos. Segundo Ballou, “A logística é um conjunto de atividades 

funcionais (transportes, controle de estoques, etc)”. O estoque é de suma importância para o fluxo de loja varejista, que tem 

o objetivo guardar os produtos que serão usados para a venda e deve ser extremamente organizado, respeitando cada 

etapa. Analisando essa perspectiva, esse instrumento explanará sobre planejamento e controle de estoque da empresa, 

englobando variáveis abordadas nos conhecimentos teóricos obtidos até o presente momento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a gestão de estoque da empresa e suas as formas de armazenagem utilizadas, com o intuito de identificar e 

minimizar as falhas existentes, propondo uma solução que agregue ao setor logístico e aos demais setores da empresa. 
 

A metodologia em pesquisa exploratória com análise qualitativa teve a participação de uma visita técnica na empresa 

METODOLOGIA 
EXTRA, onde foi possível obter dados pertinentes para a realização desse projeto. Visando atuar nesse cenário, bem como 

entender a importância do planejamento e controle de estoques, utilizou-se pesquisas bibliográficas em sites e livros para 

melhor compreensão da área de abordagem. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base na pesquisa, pode-se observar divergências no controle de estoque, os produtos e os paletes estavam fora de 

ordem, dificultando o processo operacional. Outra vertente a ser ressaltada foi o problema com a armazenagem, foi 

observado um uso inadequado do espaço, que causa uma ineficiência no processo. Dessa maneira, propõe-se a utilização de 

ferramentas da qualidade (ênfase nos 5 s), para melhor organização, utilização e padronização do espaço e o sistema PEPS 

(Primeiro que entra e primeiro que sai), que explora a valorização do estoque, priorizando o uso das primeiras unidades que 

entram no mesmo, o que possibilita uma obtenção mais assertiva do controle de estoque. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A logística é um fator crucial para o desenvolvimento de uma organização, principalmente na subárea de controle de 

estoques, visto que, os produtos são elementos fundamentais para gerar a receita da empresa e consequentemente na 

obtenção do lucro. Essa pesquisa possibilitou a identificação da necessidade de programar ações corretivas nessa subárea 

para o melhor desenvolvimento da empresa e seus setores. 
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TITULO ABORDAGEM CINESIOTERAPEUTICA NO FIXADOR EXTERNO CIRCULAR PARA O TRATAMENTO DE FRATURAS DE TIBIA 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O fixador externo circular foi criado pelo professor Gavril Abramovich Ilizarov na Rússia na segunda guerra mundial em 

1951, esse aparelho é diferenciado por ser rígido e dinâmico, permitindo que ocorram mecanismos de compressão e tração 

combatendo a perda de massa óssea proporcionando a correção de fraturas ou deformidades. A tíbia é o segundo osso 

mais longo do corpo humano, devido a diminuição do tecido e pouca vascularização o que leva a sofrer mais agressões de 

fraturas por alto impacto. Nas fraturas de alto impacto pode levar a grandes complicações, o fixador externo circular é um 

dos tratamentos cirúrgicos mais indicados no caso de fraturas expostas ou por perda de massa óssea. O tratamento 

fisioterapêutico nas fraturas traumáticas ocorre através da cinesioterapia e seus exercícios, atuam no desenvolvimento, 

restauração e manutenção da força, resistência à fadiga, mobilidade e flexibilidade, relaxamento e coordenação motora, 

fornecendo melhora na funcionalidade do paciente, tendo como objetivo estimular a consolidação das fraturas através dos 

exercícios terapêuticos evitando possíveis complicações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desse estudo foi verificar a influência do tratamento fisioterapêutico na reabilitação em pacientes com fraturas de 

tíbia usuário de fixador externo circular. 
 

Este estudo consistiu em uma revisão de literatura realizada em 2018 aos seguintes bancos de dados científicos: SCIELO, 

METODOLOGIA GOOGLE ACADÊMICO e LILACS. A pesquisa foi ampliada a sites de fisioterapia, medicina, livros, trabalhos de conclusão de 

curso e revistas científicas, abrangendo trabalhos nos anos (2005 – 2018) na língua portuguesa. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Resultados obtidos permitem que o processo de distração, compressão gerado FEC associado ao exercício físico melhora a 

qualidade de formação óssea. Consiste em poucos protocolos fisioterapêuticos como crioterapia, cinesioterapia, 

eletroterapia e orientações gerais, diminuindo as chances do paciente desenvolver hipotonia, perda de força muscular, 

hipotrofia, diminuição da amplitude de movimento, perda da funcionalidade do membro acometido e demonstrando a 

eficácia do tratamento fisioterapêutico. MACRI (2009) Destacou a importância da reabilitação física na consolidação óssea, 

onde mostrou maior quantidade de osteócitos (90%) acompanhada de uma pequena quantidade de 

osteoblastos/calcificação (8,6%). PINHEIRO (2010) Abordou que a carga dos exercícios aumenta a densidade de 

mineralização óssea independente do sexo e idade, ocorrendo mudanças que geram força gravitacional e ação intensa dos 

músculos inseridos aos ossos. Peixoto (2015) destacou a importância do tratamento fisioterapeutico como crioterapia, 

alongamento, cinesioterapia, mobilização, propriocepção, treino de marcha, eletroterapia. Nos casos que o tratamento não 

possa ser imediato, pode gerar consequências como edema, inflamação, rigidez temporária, limitação de ADM das 

articulações adjacentes, diminuição da força muscular, propriocepção. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluiu-se nesse trabalho que o tratamento fisioterapêutico baseado em cinesioterapia é indispensável para pacientes com 

FEC na tíbia, pois estimula a consolidação óssea e evita deformidades, edemas e contraturas. 
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TITULO A capoeira como instrumento de conscientização e emancipação 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A capoeira tem colaborado na formação das pessoas em aspectos físicos psíquicos e sociais, ela passou por diversos 

momentos difíceis em meio a muitas opressões mas seguiu como forte símbolo de resistência do povo negro, ela foi 

enquadrada como esporte na tentativa de higienização, ela mostrou sua diversidade e complexidade, a sua prática trouxe 

muitas reflexões onde contribuiu com a conscientização e emancipação das pessoas através da música, história e sua 

práxis, desconstruindo o olhar linear eurocêntrico, sendo uma importante estratégia para a conscientização e emancipação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo central deste artigo é compreender a possibilidade da capoeira ser um instrumento de conscientização e 

emancipação. 
 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e foram utilizados os seguintes sites de busca: Scielo, Google Acadêmico e 

METODOLOGIA 
Biblioteca da UNISA. As palavras-chave escolhidas foram: capoeira; conscientização; emancipação e, também na forma 

composta, por exemplo, capoeira-emancipação; capoeira-conscientização, capoeira- psicologia social. Vinte e oito artigos 

foram encontrados e lidos, destes, apenas dezesseis estavam de acordo com os objetivos deste artigo. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Diante do estudo realizado, podemos compreender como a capoeira pode ser uma poderosa ferramenta para a 

conscientização e emancipação. Ao fazer essa análise histórica, trazendo pontos importantes com fatos históricos da 

construção do nosso país.Enquanto alguns grupos estavam se adequando a capoeira como esporte, com suas regras, 

normas de conduta e controle(IÓRIO;DARIDO, 2005), outros muitos estavam utilizando a capoeira como forma de resistência 

e luta social, como citado a Associação Cultural Corrente Libertadora, que estava ligada aos movimentos populares e 

através da prática corporal, das músicas e o pensamento militante, contribuíam nas reflexões contra o regime militar e as 

opressões sofridas contra as classes populares, Lopes (2011) conta a trajetória da Associação Cultural Corrente 

Libertadora, grupo de capoeira que foi criado em 1974, na zona sul de São Paulo, sofreu censura em 1981 na época da 

ditadura militar em uma de suas músicas chamada "Ô Bahia".É necessário abolir com essas estruturas opressoras, é preciso 

uma transformação radical e revolucionária do povo oprimido para que aconteça essa mudança (FREIRE,1981).A capoeira 

pode contribuir com a quebra dessa ideologia, através da pratica libertadora onde as pessoas conseguem se perceber como 

sujeitos, que é capaz de realizar mudanças e com essas mudanças a pessoa também se transforma, além dos benefícios 

físicos como, lateralidade, noção espacial, melhoria no condicionamento físico, também tem os benefícios psíquicos, como 

auto confiança, auto estima, endorfinas que causam o bem estar, e também os benefícios sociais, como socialização, 

respeito ao próximo, empatia entre outros. 
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TITULO Características morfológicas diferenciais de neoplasia benigna e maligna. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Neoplasia é a uma proliferação celular desenfreada, independente e incoordenada; a diferenciação celular, por sua vez, 

evidencia os variados graus de alterações da célula. Logo, quanto mais diferenciada a neoplasia, mais parecido será o tecido 

em comparação ao original. Assim sendo, as neoplasias benignas são mais diferenciadas e as malignas são mais 

indiferenciadas, comumente designadas células anaplásicas. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as diferenças morfológicas entre neoplasia benigna e maligna. 

 

 

METODOLOGIA 
Revisão dos referenciais de estudos científicos e busca em bases de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane 

Libary, Scopus) publicados entre os anos 2000 até 2018 em distintos idiomas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A partir do referencial consultado e do amplo estudo científico da temática, se verifica a categorização de uma neoplasia, no 

caso, maligna, pela dependência da perda de habilidade a qual a célula tem em se diferenciar. Deste modo, estrutura-se, 

fundamentalmente, a observação das seguintes características: - Pleomorfismo Celular: representa a variação da forma e do 

tamanho das células bem como de seus núcleos. KING et al. (2000) demonstram que células em alteração podem ser 

reconhecidas pela técnica de imunofenotipagem, analisando a perda e ganho de anticorpos nas células. - Hipercromasia: os 

núcleos apresentam coloração escura. - Proporção (relação) núcleo/citoplasma: é aumentada e pode chegar a 1:1, ou seja, o 

núcleo apresenta o mesmo tamanho que o citoplasma. - Mitoses: são abundantes e indicam atividade proliferativa 

desenfreada. - Polaridade: ocorre a perda da mesma e a formação de massas tumorais, que crescem de maneira 

desorganizada. BRACCI et al. (2018) observam que proteoglicanos de sulfato de heparina (HSPGs) modulam as principais 

transformações das células cancerígenas, que levam ao crescimento do tumor. Isto posto, o resultado da soma destas 

características determinará o grau de indiferenciação celular, sendo anaplasia o termo empregado a esta situação; em 

oposição, encontram-se as características morfológicas de uma neoplasia benigna. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O estudo histopatológico é imperativo para o diagnóstico de uma neoplasia, pois o conhecimento das características 

morfológicas diferenciais entre a neoplasia benigna e maligna constatará sua manifestação. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório – Um Breve Resumo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pela complicações do Diabete Mellitus, até 13% dos 

pacientes insulino-dependentes tipo I, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM1 de longa data. Essa patologia pode 

mimetizar um carcinoma mamário; uma adequada pesquisa clínica, imagenológica e histopatológica permite estabelecer um 

diagnostico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessários. Palavras-chave: Mastopatia Diabética, Diabettes 

Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário. 
 

Trata-se de um revisão de literatura que tem caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a Mastopatia Diabética 

METODOLOGIA bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram selecionados artigos obtidos pela 

base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário (1), de modo a evitar intervenções 

desnecessárias, salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável (3). 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório – Um Breve Resumo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pela complicações do Diabete Mellitus, até 13% dos 

pacientes insulino-dependentes tipo I, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM1 de longa data. Essa patologia pode 

mimetizar um carcinoma mamário; uma adequada pesquisa clínica, imagenológica e histopatológica permite estabelecer um 

diagnostico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessários. Palavras-chave: Mastopatia Diabética, Diabettes 

Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário. 
 

Trata-se de um revisão de literatura que tem caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a Mastopatia Diabética 

METODOLOGIA bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram selecionados artigos obtidos pela 

base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário (1), de modo a evitar intervenções 

desnecessárias, salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável (3). 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório – Um Breve Resumo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pela complicações do Diabete Mellitus, até 13% dos 

pacientes insulino-dependentes tipo I, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM1 de longa data. Essa patologia pode 

mimetizar um carcinoma mamário; uma adequada pesquisa clínica, imagenológica e histopatológica permite estabelecer um 

diagnostico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessários. Palavras-chave: Mastopatia Diabética, Diabettes 

Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário. 
 

Trata-se de um revisão de literatura que tem caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a Mastopatia Diabética 

METODOLOGIA bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram selecionados artigos obtidos pela 

base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário (1), de modo a evitar intervenções 

desnecessárias, salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável (3). 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório – Um Breve Resumo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pela complicações do Diabete Mellitus, até 13% dos 

pacientes insulino-dependentes tipo I, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM1 de longa data. Essa patologia pode 

mimetizar um carcinoma mamário; uma adequada pesquisa clínica, imagenológica e histopatológica permite estabelecer um 

diagnostico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessários. Palavras-chave: Mastopatia Diabética, Diabettes 

Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário. 
 

Trata-se de um revisão de literatura que tem caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a Mastopatia Diabética 

METODOLOGIA bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram selecionados artigos obtidos pela 

base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário (1), de modo a evitar intervenções 

desnecessárias, salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável (3). 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório – Um Breve Resumo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pela complicações do Diabete Mellitus, até 13% dos 

pacientes insulino-dependentes tipo I, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM1 de longa data. Essa patologia pode 

mimetizar um carcinoma mamário; uma adequada pesquisa clínica, imagenológica e histopatológica permite estabelecer um 

diagnostico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessários. Palavras-chave: Mastopatia Diabética, Diabettes 

Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário. 
 

Trata-se de um revisão de literatura que tem caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a Mastopatia Diabética 

METODOLOGIA bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram selecionados artigos obtidos pela 

base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário (1), de modo a evitar intervenções 

desnecessárias, salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável (3). 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental para 

concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom funcionamento de 

todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais necessários para a 

necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o programa de produção 

para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais setores. O setor de 

estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de acordo com o 

programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, garantindo 

segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental para 

concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom funcionamento de 

todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais necessários para a 

necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o programa de produção 

para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais setores. O setor de 

estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de acordo com o 

programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, garantindo 

segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental para 

concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom funcionamento de 

todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais necessários para a 

necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o programa de produção 

para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais setores. O setor de 

estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de acordo com o 

programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, garantindo 

segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental para 

concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom funcionamento de 

todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais necessários para a 

necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o programa de produção 

para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais setores. O setor de 

estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de acordo com o 

programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, garantindo 

segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental para 

concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom funcionamento de 

todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais necessários para a 

necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o programa de produção 

para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais setores. O setor de 

estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de acordo com o 

programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, garantindo 

segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO ÓLEO ESSENCIAL DE CALÊNDULA APLICADO A ESTÉTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Calêndula officinalis L. é uma das plantas que faz parte da Relação nacional de plantas medicinais de interesse no SUS, 

projeto de fitoterapia que está sendo implantado no Sistema Único de saúde de todo o Brasil. A planta faz parte da família 

Asteraceae (Compositae), popularmente conhecida como calêndula, “bem me quer” ou maravilha dos jardins. Originária da 

Europa meridional, pode ser encontrada em todo o país, principalmente na região sul, onde seu cultivo vem crescendo para 

fins farmacêuticos e cosméticos. Suas inúmeras propriedades terapêuticas entre as quais anti-inflamatória, cicatrizante e 

antisséptica, justificam a procura desta planta pela população. Podem ser obtidos de várias formas, sendo a principal a 

destilação a vapor d’água, mas outros métodos como o “enflourage” que era utilizado antigamente para extrair essências de 

perfumes, maceração em solventes orgânicos e a extração por fluido supercrítico ou extração por CO2 podem ser utilizados. 

O óleo de calêndula utilizado junto com a massagem relaxante, é absorvido pela pele e disperso nos vários tecidos do corpo, 

pois com o toque da massagem combinado com os efeitos farmacológicos das substâncias presentes estabelecem uma 

forma de empatia pelo usuário. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer sobre o uso da calêndula officinalis aplicado a estética e seus benefícios. 

 

Trata-se de revisão sistemática de literatura científica. Foi desenvolvida através de uma revisão de literatura sobre o tema 

METODOLOGIA em livros de cosmetologia e fitoterapia e bases de dados científicos na internet. Utilizando as palavras chaves: óleo 

essencial, calêndula officinalis, óleo de calêndula, calêndula fitocosméticos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No mercado podem ser encontrados vários produtos à base de calêndula. Contendo extrato vegetal ou óleo. A indicação 

destes produtos é semelhante, apesar de conter produtos derivados diferentes. O óleo de calêndula, não é um óleo essencial 

puro. É obtido por maceração das flores em um óleo vegetal como soja ou girassol. Este produto têm em sua composição, o 

óleo essencial e alguns outros componentes. A ação do extrato vegetal de calêndula está bem descrita na literatura. Porém, 

não existem artigos científicos que esclareçam a ação do óleo de calêndula. A maioria das publicações neste sentido são  

dos fabricantes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Pelo que pode ser observado através da investigação na literatura pesquisada, a C. officinalis é benéfica nos vários tipos de 

tratamentos estéticos, contribuindo de forma importante para a evolução e melhora por exemplo da cicatrização, 

revitalização, e hidratação. Tanto usada como óleo essencial, ou usada como extrato ambos tem benefícios a superfície 

cutânea. 
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TITULO ÓLEO ESSENCIAL DE CALÊNDULA APLICADO A ESTÉTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Calêndula officinalis L. é uma das plantas que faz parte da Relação nacional de plantas medicinais de interesse no SUS, 

projeto de fitoterapia que está sendo implantado no Sistema Único de saúde de todo o Brasil. A planta faz parte da família 

Asteraceae (Compositae), popularmente conhecida como calêndula, “bem me quer” ou maravilha dos jardins. Originária da 

Europa meridional, pode ser encontrada em todo o país, principalmente na região sul, onde seu cultivo vem crescendo para 

fins farmacêuticos e cosméticos. Suas inúmeras propriedades terapêuticas entre as quais anti-inflamatória, cicatrizante e 

antisséptica, justificam a procura desta planta pela população. Podem ser obtidos de várias formas, sendo a principal a 

destilação a vapor d’água, mas outros métodos como o “enflourage” que era utilizado antigamente para extrair essências de 

perfumes, maceração em solventes orgânicos e a extração por fluido supercrítico ou extração por CO2 podem ser utilizados. 

O óleo de calêndula utilizado junto com a massagem relaxante, é absorvido pela pele e disperso nos vários tecidos do corpo, 

pois com o toque da massagem combinado com os efeitos farmacológicos das substâncias presentes estabelecem uma 

forma de empatia pelo usuário. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer sobre o uso da calêndula officinalis aplicado a estética e seus benefícios. 

 

Trata-se de revisão sistemática de literatura científica. Foi desenvolvida através de uma revisão de literatura sobre o tema 

METODOLOGIA em livros de cosmetologia e fitoterapia e bases de dados científicos na internet. Utilizando as palavras chaves: óleo 

essencial, calêndula officinalis, óleo de calêndula, calêndula fitocosméticos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No mercado podem ser encontrados vários produtos à base de calêndula. Contendo extrato vegetal ou óleo. A indicação 

destes produtos é semelhante, apesar de conter produtos derivados diferentes. O óleo de calêndula, não é um óleo essencial 

puro. É obtido por maceração das flores em um óleo vegetal como soja ou girassol. Este produto têm em sua composição, o 

óleo essencial e alguns outros componentes. A ação do extrato vegetal de calêndula está bem descrita na literatura. Porém, 

não existem artigos científicos que esclareçam a ação do óleo de calêndula. A maioria das publicações neste sentido são  

dos fabricantes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Pelo que pode ser observado através da investigação na literatura pesquisada, a C. officinalis é benéfica nos vários tipos de 

tratamentos estéticos, contribuindo de forma importante para a evolução e melhora por exemplo da cicatrização, 

revitalização, e hidratação. Tanto usada como óleo essencial, ou usada como extrato ambos tem benefícios a superfície 

cutânea. 
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TITULO 
COMPARAÇÕES MORFO-FISIOLÓGICAS ENTRE A PELE BRANCA E NEGRA COM ENFOQUE NO TRATAMENTO DE LUZ 

INTENSA PULSADA PARA ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Peles brancas e negras são idênticas quanto à anatomia, porém além da pigmentação, há diferenças na estruturação morfo- 

fisiológicas dessas peles, como as diferenças encontradas na epiderme e derme por exemplo. A começar pela epiderme, a 

quantidade de melanina é maior nos negros, por ter melanossomas grandes e que chegam intactos a camada córnea. Na 

branca, os melanossomas são pequenos, e não chegam intactos na camada córnea. Os fibroblastos da pele negra são 

maiores, em maior número e hiperativos. Na branca, são de diversos tamanhos. O envelhecimento é um processo natural 

pelo qual todos passarão, mas o maior efeito étnico sobre o envelhecimento é a diferença de pigmentação, quanto mais 

pigmentada a pele for, maior sua capacidade de manter as propriedades jovens. Por isso, o envelhecimento é mais tardio 

nos negros. Pensando nisso, um tratamento indicado é a luz intensa pulsada (LIP), que consiste num feixe de luz convertido 

em calor aumentando a produção de colágeno. Pode-se apresentar alguns efeitos colaterais e há contraindicações quanto 

ao uso em fototipos mais altos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar as diferenças morfo-fisiológicas das peles pele negra e branca e verificar a eficácia do tratamento de LIP para 

tratar o envelhecimento cutâneo. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizado por meio de uma revisão de literatura com levantamentos no Google acadêmico, Scielo e PubMed, livros, 

artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e revistas de estética. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

É fato que existem diferenças entre as peles brancas e negras. Quanto ao envelhecimento, a LIP funciona causando dano do 

colágeno, estimulando a atividade dos fibroblastos pela penetração da luz na derme aumentando a formação de fibras de 

colágeno e elastina. Existem possíveis efeitos colaterais no uso da LIP, como: a sensação de queimação durante a 

aplicação, eritema transitório, edema ocasional e aparecimento de crostas. Relata-se contraindicações quanto ao uso em 

pessoas com fototipo V e VI, ou em pessoas com fototipo II, III e IV que estejam bronzeados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As diferenças são encontradas na epiderme e derme, e a mais evidente é a pigmentação. A LIP é uma boa opção de 

tratamento para envelhecimento por ser uma técnica mais rápida, segura e com complicações mínimas. Onda há um dano 

no colágeno, estimulando assim os fibroblastos a formarem mais colágeno e elastina. Porém, como a pele negra evidencia 

menos os sinais do envelhecimento, o benefício da LIP para rejuvenescimento é mais perceptível em indivíduos de pele 

branca por terem os sinais do envelhecimento mais acentuados. 
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TITULO 
COMPARAÇÕES MORFO-FISIOLÓGICAS ENTRE A PELE BRANCA E NEGRA COM ENFOQUE NO TRATAMENTO DE LUZ 

INTENSA PULSADA PARA ENVELHECIMENTO CUTÂNEO 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Peles brancas e negras são idênticas quanto à anatomia, porém além da pigmentação, há diferenças na estruturação morfo- 

fisiológicas dessas peles, como as diferenças encontradas na epiderme e derme por exemplo. A começar pela epiderme, a 

quantidade de melanina é maior nos negros, por ter melanossomas grandes e que chegam intactos a camada córnea. Na 

branca, os melanossomas são pequenos, e não chegam intactos na camada córnea. Os fibroblastos da pele negra são 

maiores, em maior número e hiperativos. Na branca, são de diversos tamanhos. O envelhecimento é um processo natural 

pelo qual todos passarão, mas o maior efeito étnico sobre o envelhecimento é a diferença de pigmentação, quanto mais 

pigmentada a pele for, maior sua capacidade de manter as propriedades jovens. Por isso, o envelhecimento é mais tardio 

nos negros. Pensando nisso, um tratamento indicado é a luz intensa pulsada (LIP), que consiste num feixe de luz convertido 

em calor aumentando a produção de colágeno. Pode-se apresentar alguns efeitos colaterais e há contraindicações quanto 

ao uso em fototipos mais altos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar as diferenças morfo-fisiológicas das peles pele negra e branca e verificar a eficácia do tratamento de LIP para 

tratar o envelhecimento cutâneo. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizado por meio de uma revisão de literatura com levantamentos no Google acadêmico, Scielo e PubMed, livros, 

artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e revistas de estética. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

É fato que existem diferenças entre as peles brancas e negras. Quanto ao envelhecimento, a LIP funciona causando dano do 

colágeno, estimulando a atividade dos fibroblastos pela penetração da luz na derme aumentando a formação de fibras de 

colágeno e elastina. Existem possíveis efeitos colaterais no uso da LIP, como: a sensação de queimação durante a 

aplicação, eritema transitório, edema ocasional e aparecimento de crostas. Relata-se contraindicações quanto ao uso em 

pessoas com fototipo V e VI, ou em pessoas com fototipo II, III e IV que estejam bronzeados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As diferenças são encontradas na epiderme e derme, e a mais evidente é a pigmentação. A LIP é uma boa opção de 

tratamento para envelhecimento por ser uma técnica mais rápida, segura e com complicações mínimas. Onda há um dano 

no colágeno, estimulando assim os fibroblastos a formarem mais colágeno e elastina. Porém, como a pele negra evidencia 

menos os sinais do envelhecimento, o benefício da LIP para rejuvenescimento é mais perceptível em indivíduos de pele 

branca por terem os sinais do envelhecimento mais acentuados. 
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TITULO VALORIZAÇÃO DO CORPO E DA BELEZA ATRAVÉS DO CUIDADO NUTRICIONAL 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A estética tem a ver com tudo o que é belo e pode ser encontrada presente no corpo humano, como em vários outros 

lugares, assumindo dessa forma a responsabilidade filosófica de voltar seus olhos para a beleza. Através dos meios de 

comunicação existentes nos dias de hoje, a indústria corporal acaba tendo um papel de criar imagens e induzir desejos, 

fazendo com que corpos tenham um padrão. O aconselhamento nutricional é uma estratégia educativa que precisa ser 

resgatada, a fim de redimensionar a atuação do nutricionista com a esteticista, para que os protocolos estéticos tenham 

mais eficácia, explicitando também algumas formas a serem adotadas para ajudar as pessoas que necessitam fazer 

modificações no seu estilo de vida. Nesse sentido, percebemos a importância da ampliação dos estudos já que a 

complexidade da alimentação envolve sentimentos, beleza, valores e representações sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender como a nutrição atua na estética e apresentar teorias de como fazem a diferença na reeducação alimentar e 

vida social de um indivíduo. 
 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura científica, na modalidade denominada revisão integrativa. Foi elaborado a 

partir dos registros, análise e organização dos dados bibliográficos, instrumentos que permite uma maior compreensão e 

METODOLOGIA 
interpretação crítica das fontes obtidas, compreendidas nos anos 2005-2018, nas línguas portuguesa e inglesa, na base de 

dados Lilacs, Scielo, Google Acadêmico. Foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema Valorização Do 

corpo e da Beleza Através do Cuidado Nutricional, com levantamento realizado pelas palavras-chaves: Beleza, Estética, 

Corpo, Nutrição. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Disfunções estéticas podem estar relacionadas a processos inflamatórios, que por falta de uma dieta com níveis adequados 

de alimentos, como por exemplo os que tenham um nível considerável de antioxidantes, fazem com que ocorra uma 

deficiência na alimentação, prejudicando o organismo. Uma dieta nutricional pode fazer a diferença na hora de obter bons 

resultados com tratamentos estéticos. Isso se baseia no fato de que quanto maior for a disfunção de um paciente que 

procura um tratamento, maior será seu quadro inflamatório, que com uma boa alimentação inclusa pode apresentar uma 

melhoria maior e mais rápida. É importante que vejamos como um todo, como a área da estética e uma orientação 

nutricional se relacionam na hora de cuidar da beleza, ter uma melhor qualidade de vida e se sentir bem consigo mesmo. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Uma dieta bem equilibrada associada a tratamentos estéticos, fazem a diferença para quem deseja entardecer o 

envelhecimento, de uma maneira que seja saudável visando a preocupação com a beleza e ao mesmo tempo ter saúde. 
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TITULO VALORIZAÇÃO DO CORPO E DA BELEZA ATRAVÉS DO CUIDADO NUTRICIONAL 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A estética tem a ver com tudo o que é belo e pode ser encontrada presente no corpo humano, como em vários outros 

lugares, assumindo dessa forma a responsabilidade filosófica de voltar seus olhos para a beleza. Através dos meios de 

comunicação existentes nos dias de hoje, a indústria corporal acaba tendo um papel de criar imagens e induzir desejos, 

fazendo com que corpos tenham um padrão. O aconselhamento nutricional é uma estratégia educativa que precisa ser 

resgatada, a fim de redimensionar a atuação do nutricionista com a esteticista, para que os protocolos estéticos tenham 

mais eficácia, explicitando também algumas formas a serem adotadas para ajudar as pessoas que necessitam fazer 

modificações no seu estilo de vida. Nesse sentido, percebemos a importância da ampliação dos estudos já que a 

complexidade da alimentação envolve sentimentos, beleza, valores e representações sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender como a nutrição atua na estética e apresentar teorias de como fazem a diferença na reeducação alimentar e 

vida social de um indivíduo. 
 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura científica, na modalidade denominada revisão integrativa. Foi elaborado a 

partir dos registros, análise e organização dos dados bibliográficos, instrumentos que permite uma maior compreensão e 

METODOLOGIA 
interpretação crítica das fontes obtidas, compreendidas nos anos 2005-2018, nas línguas portuguesa e inglesa, na base de 

dados Lilacs, Scielo, Google Acadêmico. Foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema Valorização Do 

corpo e da Beleza Através do Cuidado Nutricional, com levantamento realizado pelas palavras-chaves: Beleza, Estética, 

Corpo, Nutrição. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Disfunções estéticas podem estar relacionadas a processos inflamatórios, que por falta de uma dieta com níveis adequados 

de alimentos, como por exemplo os que tenham um nível considerável de antioxidantes, fazem com que ocorra uma 

deficiência na alimentação, prejudicando o organismo. Uma dieta nutricional pode fazer a diferença na hora de obter bons 

resultados com tratamentos estéticos. Isso se baseia no fato de que quanto maior for a disfunção de um paciente que 

procura um tratamento, maior será seu quadro inflamatório, que com uma boa alimentação inclusa pode apresentar uma 

melhoria maior e mais rápida. É importante que vejamos como um todo, como a área da estética e uma orientação 

nutricional se relacionam na hora de cuidar da beleza, ter uma melhor qualidade de vida e se sentir bem consigo mesmo. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Uma dieta bem equilibrada associada a tratamentos estéticos, fazem a diferença para quem deseja entardecer o 

envelhecimento, de uma maneira que seja saudável visando a preocupação com a beleza e ao mesmo tempo ter saúde. 
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TITULO A influência do tabagismo no envelhecimento cutâneo e principais tratamentos estéticos para rejuvenescimento 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O tabaco é um dos principais causadores do envelhecimento precoce. Na fumaça do cigarro há inúmeras substâncias 

toxicas, dentre elas a nicotina, o monóxido de carbono e o alcatrão. A nicotina causa dependência e chega ao cérebro mais 

rápido que a cocaína. O monóxido de carbono (CO), o mesmo que é liberado do escapamento dos carros, se liga á 

hemoglobina das hemácias do sangue, no local que deveria estar o oxigênio, desta forma, reduz a oxigenação dos tecidos. A 

terceira substância tida como grande vilã é o alcatrão que é cancerígeno. A fumaça contém ainda substancias radioativa 

como polônio chumbo e arsênio. Tudo isso favorece o surgimento de lesões celulares que podem se tornar irreversíveis, 

causando uma aceleração no envelhecimento natural da pele. Indústria da estética, cada vez mais tem se preocupado em 

desenvolver métodos de tratamento para o quadro de envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural, e com o 

passar do tempo, o organismo passa por uma série de alterações fisiológicas, como a diminuição de fibras elástica e 

colágena, circulação comprometida, as glândulas sudoríparas passam a exercer suas atividades mais lentamente, isso faz  

com que as células fiquem menos nutridas e oxigenadas, facilitando então, o processo de envelhecimento, uma vez que as 

células passam a ficar comprometidas. O tabaco é um dos principais fatores que contribuem para o processo de 

envelhecimento, por possuírem muitas substâncias nocivas ao organismo, algumas dessas substâncias presente se ligam a 

hemoglobina das hemácias do sangue dificultando a oxigenação dos tecidos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as substâncias nocivas presente no tabaco e como estas atuam nas camadas da pele causando o envelhecimento 

cutâneo e quais tratamentos estéticos são comumente utilizados para o rejuvenescimento. 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura. Foram utilizados documentos impresso como artigos, revistas, teses e 

livros encontrados na base de dados do Google acadêmico, no período compreendido entre 2007 á 2018, em português. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Teston et al. (2013) a pele está entre um dos principais órgãos de defesa contra agentes externos e que o 

envelhecimento é um processo natural . Existem vários fatores que aceleram esse processo dentre eles, o tipo de pele, 

exposição ao sol, vento, frio,e hábitos de vida. No envelhecimento ocorre uma redução de elastina e fibras colágenas, com 

isso vem o aparecimento de pregas e rugas. Para o tratamento da pele com características envelhecida usa-se a 

microcorrente, laser, drenagem linfática manual e a hidratação. Todos com a principal finalidade de tardar o processo do 

envelhecimento, induzindo a maior produção de fibras de colágeno e elastina, para melhorar o aspecto da pele; dentre esses 

métodos destaca-se a radiofrequência, que ajuda na melhoria do contorno facial, aumenta o tônus muscular e diminui a 

quantidade de rugas, e o cigarro dificulta os tratamentos estético Marchi(2016). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Esse estudo mostrou que o tabaco causa alterações na pele, diminui os níveis de hidratação da epiderme, compromete o 

fluxo sanguíneo reduz os níveis de vitaminas no organismo; os tratamentos estéticos comumente utilizado são rádio 

frequência, laser, hidratação e microocorrentes . 
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Disponível: http://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/5493 2016 Aguiar; S. Ramos; Souza; Francsco; Marques; 

Mara; Influencia do tempo de tabagismo nos sinais vitais, Vol 06. N °2 disponível: file:///C:/Users/JANETE/Downloads/1198- 

5176-2-PB%20(3).pdf Maio/Agosto 2014 Zancan; Intervenções psicológicas em grupos de controle de tabagismo Vol 3 N° 2 

Disponível: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/132 2011 
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TITULO A influência do tabagismo no envelhecimento cutâneo e principais tratamentos estéticos para rejuvenescimento 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O tabaco é um dos principais causadores do envelhecimento precoce. Na fumaça do cigarro há inúmeras substâncias 

toxicas, dentre elas a nicotina, o monóxido de carbono e o alcatrão. A nicotina causa dependência e chega ao cérebro mais 

rápido que a cocaína. O monóxido de carbono (CO), o mesmo que é liberado do escapamento dos carros, se liga á 

hemoglobina das hemácias do sangue, no local que deveria estar o oxigênio, desta forma, reduz a oxigenação dos tecidos. A 

terceira substância tida como grande vilã é o alcatrão que é cancerígeno. A fumaça contém ainda substancias radioativa 

como polônio chumbo e arsênio. Tudo isso favorece o surgimento de lesões celulares que podem se tornar irreversíveis, 

causando uma aceleração no envelhecimento natural da pele. Indústria da estética, cada vez mais tem se preocupado em 

desenvolver métodos de tratamento para o quadro de envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural, e com o 

passar do tempo, o organismo passa por uma série de alterações fisiológicas, como a diminuição de fibras elástica e 

colágena, circulação comprometida, as glândulas sudoríparas passam a exercer suas atividades mais lentamente, isso faz  

com que as células fiquem menos nutridas e oxigenadas, facilitando então, o processo de envelhecimento, uma vez que as 

células passam a ficar comprometidas. O tabaco é um dos principais fatores que contribuem para o processo de 

envelhecimento, por possuírem muitas substâncias nocivas ao organismo, algumas dessas substâncias presente se ligam a 

hemoglobina das hemácias do sangue dificultando a oxigenação dos tecidos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as substâncias nocivas presente no tabaco e como estas atuam nas camadas da pele causando o envelhecimento 

cutâneo e quais tratamentos estéticos são comumente utilizados para o rejuvenescimento. 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura. Foram utilizados documentos impresso como artigos, revistas, teses e 

livros encontrados na base de dados do Google acadêmico, no período compreendido entre 2007 á 2018, em português. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Teston et al. (2013) a pele está entre um dos principais órgãos de defesa contra agentes externos e que o 

envelhecimento é um processo natural . Existem vários fatores que aceleram esse processo dentre eles, o tipo de pele, 

exposição ao sol, vento, frio,e hábitos de vida. No envelhecimento ocorre uma redução de elastina e fibras colágenas, com 

isso vem o aparecimento de pregas e rugas. Para o tratamento da pele com características envelhecida usa-se a 

microcorrente, laser, drenagem linfática manual e a hidratação. Todos com a principal finalidade de tardar o processo do 

envelhecimento, induzindo a maior produção de fibras de colágeno e elastina, para melhorar o aspecto da pele; dentre esses 

métodos destaca-se a radiofrequência, que ajuda na melhoria do contorno facial, aumenta o tônus muscular e diminui a 

quantidade de rugas, e o cigarro dificulta os tratamentos estético Marchi(2016). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Esse estudo mostrou que o tabaco causa alterações na pele, diminui os níveis de hidratação da epiderme, compromete o 

fluxo sanguíneo reduz os níveis de vitaminas no organismo; os tratamentos estéticos comumente utilizado são rádio 

frequência, laser, hidratação e microocorrentes . 
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Teston; Nardino; Pivato; Envelhecimento cutâneo: teoria dos radicais livres e tratamentos visando a prevenção e 

rejuvenescimento Vol 1 N° 71-84 Disponível: http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/451/110 Janeiro 

2010 Marchi; efetividade da radiofreqüência no tratamento facial de voluntárias tabagistas e não tabagista Vol 20 N°2 

Disponível: http://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/5493 2016 Aguiar; S. Ramos; Souza; Francsco; Marques; 

Mara; Influencia do tempo de tabagismo nos sinais vitais, Vol 06. N °2 disponível: file:///C:/Users/JANETE/Downloads/1198- 

5176-2-PB%20(3).pdf Maio/Agosto 2014 Zancan; Intervenções psicológicas em grupos de controle de tabagismo Vol 3 N° 2 

Disponível: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico/article/view/132 2011 
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TITULO Rejuvenescimento Facial com Aplicação da Vitamina C 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o passar dos anos é inevitável que comecem a aparecer os sinais do envelhecimento. Isso ocorre devido aos fatores 

intrínsecos, extrínsecos e a perda de partes das fibras colágenas e elásticas, tornando a pele mais flácida, enrugada e sem 

maciez. O envelhecimento cutâneo é um fenômeno biológico consiste em dois componentes principais, fatores genéticos 

(Envelhecimento intrínseco) e fatores ambientais ocasionados principalmente pela exposição solar O ácido ascórbico é uma 

vitamina hidrossolúvel, sendo um tipo de composição que se oxida facilmente em soluções exposta ao calor. A vitamina C é 

alvo de estudos científicos por obter benefícios na área da estética. Dentre os benefícios destaca-se o efeito rejuvenescedor 

e antioxidante. Um método de prevenção ao envelhecimento é o uso da vitamina C uma substância antioxidante que age 

sobre a pele protegendo da ação dos radicais livres, além de estimular a produção de colágeno que é o responsável por 

manter a firmeza e elasticidade da pele, proporcionando um efeito rejuvenescedor. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o efeito da vitamina C para o rejuvenescimento facial e os benefícios que a mesma promove. 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi utilizado material já publicado sobre o tema; livros, 

artigos científicos, publicações periódicas e matérias na internet entre os anos de 2000 a 2018. 
 
 

 
RESULTADOS 

Segundo HORIBE (2002) A vitamina C tópica melhora o tecido favorece a hidratação e possui ação antioxidante. Ainda 

segundo MARINÊS R.B (2018) essa açâo protege a pele dos radicais livres, que favorecem o envelhecimento. É capaz de 

estimular a proliferação celular e sínt ese de colágeno. AZULAY (2003) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que o uso da vitamina C na pele é eficaz para amenizar os danos causados pelo envelhecimento, pois ele atua 

como um poderoso antioxidante previne e restaura a pele danificada, estimula a produção do colágeno que é essencial por 

manter a sustentação e firmeza da pele, é antiflamatório, protege a pele da ação dos radicais livres além de clarear manchas 

e melasmas. 
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LILIAN LÚCIO HIRATA, MAYUMI ELIZA OTSUKA SATO E CID AIMBIRE DE MORAES SANTOS. Radicais Livres e o 

Envelhecimento Cutâneo, Acta Farm. Bonaerense (2004) 

http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/mod4bloco3/eb8/Radicais_Livres_e_o_Envelhecimento_Cutaneo.pdf CLAUDINÉIA 

ZAMPIER , NEIVA CRISTINA LUBI. os benefícios da vitamina c na melhora do aspecto da pele envelhecida, (curitiba, pr). 

(2017) http://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/05/OS- BENEFICIOS-DA-VITAMINA-C-NA-MELHORA-DO-ASPECTO-DA-PELE- 

ENVELHECIDA.pdf CORAZZA, Sonia. Desvendando os mistérios da pele. São Paulo: Corazza (#38) Company, 2000. 

NOGUEIRA, Maria Inês. Pele. 3. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2003 
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TITULO Rejuvenescimento Facial com Aplicação da Vitamina C 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o passar dos anos é inevitável que comecem a aparecer os sinais do envelhecimento. Isso ocorre devido aos fatores 

intrínsecos, extrínsecos e a perda de partes das fibras colágenas e elásticas, tornando a pele mais flácida, enrugada e sem 

maciez. O envelhecimento cutâneo é um fenômeno biológico consiste em dois componentes principais, fatores genéticos 

(Envelhecimento intrínseco) e fatores ambientais ocasionados principalmente pela exposição solar O ácido ascórbico é uma 

vitamina hidrossolúvel, sendo um tipo de composição que se oxida facilmente em soluções exposta ao calor. A vitamina C é 

alvo de estudos científicos por obter benefícios na área da estética. Dentre os benefícios destaca-se o efeito rejuvenescedor 

e antioxidante. Um método de prevenção ao envelhecimento é o uso da vitamina C uma substância antioxidante que age 

sobre a pele protegendo da ação dos radicais livres, além de estimular a produção de colágeno que é o responsável por 

manter a firmeza e elasticidade da pele, proporcionando um efeito rejuvenescedor. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o efeito da vitamina C para o rejuvenescimento facial e os benefícios que a mesma promove. 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi utilizado material já publicado sobre o tema; livros, 

artigos científicos, publicações periódicas e matérias na internet entre os anos de 2000 a 2018. 
 
 

 
RESULTADOS 

Segundo HORIBE (2002) A vitamina C tópica melhora o tecido favorece a hidratação e possui ação antioxidante. Ainda 

segundo MARINÊS R.B (2018) essa açâo protege a pele dos radicais livres, que favorecem o envelhecimento. É capaz de 

estimular a proliferação celular e sínt ese de colágeno. AZULAY (2003) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que o uso da vitamina C na pele é eficaz para amenizar os danos causados pelo envelhecimento, pois ele atua 

como um poderoso antioxidante previne e restaura a pele danificada, estimula a produção do colágeno que é essencial por 

manter a sustentação e firmeza da pele, é antiflamatório, protege a pele da ação dos radicais livres além de clarear manchas 

e melasmas. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

LILIAN LÚCIO HIRATA, MAYUMI ELIZA OTSUKA SATO E CID AIMBIRE DE MORAES SANTOS. Radicais Livres e o 

Envelhecimento Cutâneo, Acta Farm. Bonaerense (2004) 

http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/mod4bloco3/eb8/Radicais_Livres_e_o_Envelhecimento_Cutaneo.pdf CLAUDINÉIA 

ZAMPIER , NEIVA CRISTINA LUBI. os benefícios da vitamina c na melhora do aspecto da pele envelhecida, (curitiba, pr). 

(2017) http://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/05/OS- BENEFICIOS-DA-VITAMINA-C-NA-MELHORA-DO-ASPECTO-DA-PELE- 

ENVELHECIDA.pdf CORAZZA, Sonia. Desvendando os mistérios da pele. São Paulo: Corazza (#38) Company, 2000. 

NOGUEIRA, Maria Inês. Pele. 3. ed. São Paulo: Senac São Paulo, 2003 
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TITULO Rejuvenescimento Facial com Aplicação da Vitamina C 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o passar dos anos é inevitável que comecem a aparecer os sinais do envelhecimento. Isso ocorre devido aos fatores 

intrínsecos, extrínsecos e a perda de partes das fibras colágenas e elásticas, tornando a pele mais flácida, enrugada e sem 

maciez. O envelhecimento cutâneo é um fenômeno biológico consiste em dois componentes principais, fatores genéticos 

(Envelhecimento intrínseco) e fatores ambientais ocasionados principalmente pela exposição solar O ácido ascórbico é uma 

vitamina hidrossolúvel, sendo um tipo de composição que se oxida facilmente em soluções exposta ao calor. A vitamina C é 

alvo de estudos científicos por obter benefícios na área da estética. Dentre os benefícios destaca-se o efeito rejuvenescedor 

e antioxidante. Um método de prevenção ao envelhecimento é o uso da vitamina C uma substância antioxidante que age 

sobre a pele protegendo da ação dos radicais livres, além de estimular a produção de colágeno que é o responsável por 

manter a firmeza e elasticidade da pele, proporcionando um efeito rejuvenescedor. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o efeito da vitamina C para o rejuvenescimento facial e os benefícios que a mesma promove. 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi utilizado material já publicado sobre o tema; livros, 

artigos científicos, publicações periódicas e matérias na internet entre os anos de 2000 a 2018. 
 
 

 
RESULTADOS 

Segundo HORIBE (2002) A vitamina C tópica melhora o tecido favorece a hidratação e possui ação antioxidante. Ainda 

segundo MARINÊS R.B (2018) essa açâo protege a pele dos radicais livres, que favorecem o envelhecimento. É capaz de 

estimular a proliferação celular e sínt ese de colágeno. AZULAY (2003) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que o uso da vitamina C na pele é eficaz para amenizar os danos causados pelo envelhecimento, pois ele atua 

como um poderoso antioxidante previne e restaura a pele danificada, estimula a produção do colágeno que é essencial por 

manter a sustentação e firmeza da pele, é antiflamatório, protege a pele da ação dos radicais livres além de clarear manchas 

e melasmas. 
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ENVELHECIDA.pdf CORAZZA, Sonia. Desvendando os mistérios da pele. São Paulo: Corazza (#38) Company, 2000. 
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TITULO SILÍCIO ORGÂNICO PARA O REJUVENESCIMENTO DA PELE 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No envelhecimento cutâneo as fibras de colágeno e elastina que na juventude proporcionaram elasticidade e flexibilidade, 

se tornam fragmentadas. A pele perde elasticidade e se torna menos hidratada. O silício é um oligoelemento que promove a 

biossíntese de colágeno, a calcificação dos tecidos ósseos e a formação de pelos e unhas. O silício é encontrado em 

alimentos de origem vegetal como as gramíneas, na casca das frutas e nos cogumelos. Com o processo de envelhecimento 

acontece uma diminuição do silício no organismo, sendo necessária sua reposição. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar uma revisão bibliográfica sobre os benefícios do silício orgânico para o rejuvenescimento da pele. 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura e em bases de dados ( Scielo e Google acadêmico). No período de 2007 a 2018, em 

português e inglês. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Existem dois tipos de silício. Um silício inorgânico, insolúvel e de difícil absorção e um silício orgânico, solúvel e melhor 

absorvido no organismo. O silício das cascas de frutas é o ácido ortosilícico, bem absorvido no organismo. Nos cereais o 

silício se encontra na casca, quase sempre retirada. Assim, a alimentação moderna, é pobre em silício, sendo necessária sua 

reposição. O silício orgânico é solúvel e de melhor biodisponibilidade. A administração pode ser realizada pela via oral ou 

por aplicação tópica. Estudos mostraram que a reposição de silício melhora a hidratação da pele, estimula os fibroblastos a 

produzir colágeno e possui ação anti radicais livres, devolvendo a juventude à pele. Alguns dos silícios orgânicos disponíveis 

no mercado para aplicação tópica são: Algisium C, Theophysilane C, ascorbisilane C, lalisium C, Silicium P. Todos eles com 

indicação como hidratantes, antiinflamatórios, regenerador da pele. A linha DermoHydrate contêm silício orgânico para uso 

em cosméticos, com indicação para rejuvenecimento facial. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A reposição do silício é importante, pois na alimentação moderna os alimentos perdem este elemento no processamento 

industrial. Muito do silício presente nos alimentos se encontra na forma inorgânica insolúvel. Por este motivo é importante 

fazer uma reposição com silício orgânico solúvel e de melhor absorção. A reposição do silício pode ser realizada pela via 

oral ou por aplicação tópica. A reposição de silício ajuda na manutenção da saúde da pele. 
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importância do silício orgânico para a produção de colágeno. Monografia. Faculdades Unidas do Norte de Minas / ICS – 

Instituto de Ciências da Saúde, Alfenas, MG, 2013. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 313 

 

 

 
2018 8454 Saúde Coletiva 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3694194 - DANIELE PEREIRA DE MATOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Marcia Eugenia Del Llano Archondo 
 
 

TITULO SILÍCIO ORGÂNICO PARA O REJUVENESCIMENTO DA PELE 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No envelhecimento cutâneo as fibras de colágeno e elastina que na juventude proporcionaram elasticidade e flexibilidade, 

se tornam fragmentadas. A pele perde elasticidade e se torna menos hidratada. O silício é um oligoelemento que promove a 

biossíntese de colágeno, a calcificação dos tecidos ósseos e a formação de pelos e unhas. O silício é encontrado em 

alimentos de origem vegetal como as gramíneas, na casca das frutas e nos cogumelos. Com o processo de envelhecimento 

acontece uma diminuição do silício no organismo, sendo necessária sua reposição. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar uma revisão bibliográfica sobre os benefícios do silício orgânico para o rejuvenescimento da pele. 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura e em bases de dados ( Scielo e Google acadêmico). No período de 2007 a 2018, em 

português e inglês. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Existem dois tipos de silício. Um silício inorgânico, insolúvel e de difícil absorção e um silício orgânico, solúvel e melhor 

absorvido no organismo. O silício das cascas de frutas é o ácido ortosilícico, bem absorvido no organismo. Nos cereais o 

silício se encontra na casca, quase sempre retirada. Assim, a alimentação moderna, é pobre em silício, sendo necessária sua 

reposição. O silício orgânico é solúvel e de melhor biodisponibilidade. A administração pode ser realizada pela via oral ou 

por aplicação tópica. Estudos mostraram que a reposição de silício melhora a hidratação da pele, estimula os fibroblastos a 

produzir colágeno e possui ação anti radicais livres, devolvendo a juventude à pele. Alguns dos silícios orgânicos disponíveis 

no mercado para aplicação tópica são: Algisium C, Theophysilane C, ascorbisilane C, lalisium C, Silicium P. Todos eles com 

indicação como hidratantes, antiinflamatórios, regenerador da pele. A linha DermoHydrate contêm silício orgânico para uso 

em cosméticos, com indicação para rejuvenecimento facial. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A reposição do silício é importante, pois na alimentação moderna os alimentos perdem este elemento no processamento 

industrial. Muito do silício presente nos alimentos se encontra na forma inorgânica insolúvel. Por este motivo é importante 

fazer uma reposição com silício orgânico solúvel e de melhor absorção. A reposição do silício pode ser realizada pela via 

oral ou por aplicação tópica. A reposição de silício ajuda na manutenção da saúde da pele. 
 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

Jurkic, Lela Murjas, Cepanec Ivica, Kraljevic Pavelic Sandra, Pavelic Kresimir. Efeitos biológicos e terapêuticos do ácido 

ortosilícico e alguns de seus compostos de liberação: Novas perspectivas para terapia. Nutrition (#38) Metabolism 2013. 

Barrel, A.; Calomme, M.; Timchenko, A.; Paepe, K.D.; Demesster, N.; ROGIERS, V. et al. Effect of oral intake of choline- 

stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin.Arch Dermatol Res. v. 297, p.147-53. 

2005. . Gomes Rosaline Kelly, Damasio Marlene Gabriel. Cosmetologia: Descomplicando os princípios ativos. 4ª ed. 2013. 

TANAKA (#38) MIYAZAKI, Application of silicium for cosmetics. Frag J., v.11, n.28. p.6465, 2000 apud DIAS, C. P. P. A 

importância do silício orgânico para a produção de colágeno. Monografia. Faculdades Unidas do Norte de Minas / ICS – 

Instituto de Ciências da Saúde, Alfenas, MG, 2013. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 314 

 

 

 
2018 8455 Saúde Coletiva 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3401243 - MIKAELI ANANDA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Annielle Mendes Brito da Silva 

  

 
 

TITULO LUZ INTENSA PULSADA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE FOTOENVELHECIMENTO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Luz Intensa Pulsada (LIP) é uma técnica de emissão de ondas eletromagnéticas com início no ultravioleta (UV, (#60) 

100nm) até o fim no infravermelho (IV, (#62)20000nm) baseada na fototermólise seletiva. Consiste em um feixe de luz que é 

convertido em calor ao captar os cromóforos em ação e tem como mecanismo a neocolagenase, ou seja, aumentar a 

produção de colágeno e elastina, reorganizando fibras elásticas. A LIP atinge a superfície da pele e permite corrigir várias 

lesões da pele facial decorrentes do fotoenvelhecimento como: rugas, linhas de expressão, rosáceas, telangectasias, e 

manchas na pele. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar, pro meio de revisão de literatura especializada, como a luz intensa pulsada pode influenciar no tratamento de 

manchas faciais causadas pelo fotoenvelhecimento. 
 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer 

METODOLOGIA 
sob o olhar de alguns autores, para entender como a Luz Intensa Pulsada pode ser alternativa para o tratamento de marchas 

faciais causadas pelo fotoenvelhecimento. A pesquisa teve o enfoque no período que compreende do ano de 2009 ao ano de 

2018, com levantamento realizado nas bases de dados do LILACS e SCIELO. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Vários estudos demonstram que a luz intensa pulsada é uma técnica não abrasiva, que é segura e eficaz parta o tratamento 

de manchas faciais e é capaz de promover efeitos benéficos ao rejuvenescimento da pele, por proporcionar aumento na 

espessura, estimular a produção e reorganização uniforme das fibras colágenas e elásticas (responsáveis pela firmeza e 

elasticidade da pele). Isto ocorre pelo mecanismo de ação que envolve os cromóforos, água e hemoglobina que, ao serem 

agitados pelo calor produzido pelo feixe de luz luminosa, aumenta a produção de fibroblastos e estimula a neocolagenase. 

Estudos relatam que em 76,92% dos casos, é observada uma melhora clínica, de moderada a intensa, pelo aumento das 

fibras colágenas e elásticas da derme; a melhora clínica é evidente já em duas semanas após as sessões, e os efeitos 

colaterais (rubor e calor locais) são bem tolerados pelos pacientes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A aplicação da LIP na pele facial apresenta efeitos benéficos na melhora dos aspectos clínicos de patologias cutâneas 

relacionadas ao fotoenvelhecimento, como: redução de rugas e linhas de expressões, além de melhorar a flacidez, as 

rosáceas e a melanose solar. Desta forma, a LIP constitui boa opção de tratamento para o fotoenvelhecimento cutâneo, 

sendo uma técnica não abrasiva, segura e eficaz, podendo inclusive ser usada por pacientes que apresentam alergia a 

tratamentos químicos. 
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TITULO LUZ INTENSA PULSADA COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DE FOTOENVELHECIMENTO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Luz Intensa Pulsada (LIP) é uma técnica de emissão de ondas eletromagnéticas com início no ultravioleta (UV, (#60) 

100nm) até o fim no infravermelho (IV, (#62)20000nm) baseada na fototermólise seletiva. Consiste em um feixe de luz que é 

convertido em calor ao captar os cromóforos em ação e tem como mecanismo a neocolagenase, ou seja, aumentar a 

produção de colágeno e elastina, reorganizando fibras elásticas. A LIP atinge a superfície da pele e permite corrigir várias 

lesões da pele facial decorrentes do fotoenvelhecimento como: rugas, linhas de expressão, rosáceas, telangectasias, e 

manchas na pele. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar, pro meio de revisão de literatura especializada, como a luz intensa pulsada pode influenciar no tratamento de 

manchas faciais causadas pelo fotoenvelhecimento. 
 

Este estudo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer 

METODOLOGIA 
sob o olhar de alguns autores, para entender como a Luz Intensa Pulsada pode ser alternativa para o tratamento de marchas 

faciais causadas pelo fotoenvelhecimento. A pesquisa teve o enfoque no período que compreende do ano de 2009 ao ano de 

2018, com levantamento realizado nas bases de dados do LILACS e SCIELO. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Vários estudos demonstram que a luz intensa pulsada é uma técnica não abrasiva, que é segura e eficaz parta o tratamento 

de manchas faciais e é capaz de promover efeitos benéficos ao rejuvenescimento da pele, por proporcionar aumento na 

espessura, estimular a produção e reorganização uniforme das fibras colágenas e elásticas (responsáveis pela firmeza e 

elasticidade da pele). Isto ocorre pelo mecanismo de ação que envolve os cromóforos, água e hemoglobina que, ao serem 

agitados pelo calor produzido pelo feixe de luz luminosa, aumenta a produção de fibroblastos e estimula a neocolagenase. 

Estudos relatam que em 76,92% dos casos, é observada uma melhora clínica, de moderada a intensa, pelo aumento das 

fibras colágenas e elásticas da derme; a melhora clínica é evidente já em duas semanas após as sessões, e os efeitos 

colaterais (rubor e calor locais) são bem tolerados pelos pacientes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A aplicação da LIP na pele facial apresenta efeitos benéficos na melhora dos aspectos clínicos de patologias cutâneas 

relacionadas ao fotoenvelhecimento, como: redução de rugas e linhas de expressões, além de melhorar a flacidez, as 

rosáceas e a melanose solar. Desta forma, a LIP constitui boa opção de tratamento para o fotoenvelhecimento cutâneo, 

sendo uma técnica não abrasiva, segura e eficaz, podendo inclusive ser usada por pacientes que apresentam alergia a 

tratamentos químicos. 
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TITULO PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E NUTRIÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELOIDE (FEG). 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A FEG se apresenta em estágios de evolução, o estágio I, II, III e o IV que é o último estágio. A FEG causa dores intensas e 

inchaços na região, comprometendo a circulação local. Para combater a FEG podem ser utilizados procedimentos estéticos 

com equipamentos e manuais, o ultrassom é um dos aparelhos utilizados para tratar a FEG, o tratamento está vinculado aos 

efeitos fisiológicos. A drenagem linfática é um dos procedimentos manuais que estimula o sistema linfático, ajudando a 

regular o sistema imune e eliminam resíduos metabólicos, toxinas do corpo e reduzir excesso de fluidos. A FEG pode ser 

evitada com os alimentos certos, criando o habito de pratos saudáveis, substituindo frituras, doces e salgados por alimentos 

ricos em vitamina E, C, Zinco e Ômega três. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender a importância dos hábitos alimentares e dos procedimentos estéticos na prevenção e no tratamento do fibroedema 

geloide subcutâneo (FEG). 
 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade denominada revisão integrativa na 

METODOLOGIA língua portuguesa. A pesquisa incluiu material publicado a partir de 2001, nas bases de dados de revistas e artigos com 

intervenções educativas de Estética, contribuição da pesquisa ao profissional Esteticista. LILACS e SCIELO. 
 

 
RESULTADOS 

Com esse incomodo da FEG que já vem afetando mais de 90% das mulheres, hoje as clinicas e centros estéticos são 

bastante procurados, trazendo tratamentos manuais, com cremes e até mesmo na utilização de aparelhos. Os tratamentos 

também dependem de uma alimentação equilibrada, da prática regular de exercícios físicos 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento do presente estudo foi baseado em alguns artigos já publicados sobre o tema. Foi utilizado neste artigo, 

pesquisas separaras de diversos autores, apresentando os tratamentos da FEG, citando também alimentos que ajudam a 

prevenir e amenizar essa doença causada no tecido conjuntivo. 
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DELOROSO; F. Tadeu, GIUSTI; H. Hanna. K. Analise da eficácia da vacuoterapia no tratamento da fibro edema geloide por 

meio da termografia e da Biofotoframetria. Fisioterapia Brasil, v.11, n.1. 2010. 
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TITULO PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E NUTRIÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELOIDE (FEG). 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A FEG se apresenta em estágios de evolução, o estágio I, II, III e o IV que é o último estágio. A FEG causa dores intensas e 

inchaços na região, comprometendo a circulação local. Para combater a FEG podem ser utilizados procedimentos estéticos 

com equipamentos e manuais, o ultrassom é um dos aparelhos utilizados para tratar a FEG, o tratamento está vinculado aos 

efeitos fisiológicos. A drenagem linfática é um dos procedimentos manuais que estimula o sistema linfático, ajudando a 

regular o sistema imune e eliminam resíduos metabólicos, toxinas do corpo e reduzir excesso de fluidos. A FEG pode ser 

evitada com os alimentos certos, criando o habito de pratos saudáveis, substituindo frituras, doces e salgados por alimentos 

ricos em vitamina E, C, Zinco e Ômega três. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender a importância dos hábitos alimentares e dos procedimentos estéticos na prevenção e no tratamento do fibroedema 

geloide subcutâneo (FEG). 
 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade denominada revisão integrativa na 

METODOLOGIA língua portuguesa. A pesquisa incluiu material publicado a partir de 2001, nas bases de dados de revistas e artigos com 

intervenções educativas de Estética, contribuição da pesquisa ao profissional Esteticista. LILACS e SCIELO. 
 

 
RESULTADOS 

Com esse incomodo da FEG que já vem afetando mais de 90% das mulheres, hoje as clinicas e centros estéticos são 

bastante procurados, trazendo tratamentos manuais, com cremes e até mesmo na utilização de aparelhos. Os tratamentos 

também dependem de uma alimentação equilibrada, da prática regular de exercícios físicos 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento do presente estudo foi baseado em alguns artigos já publicados sobre o tema. Foi utilizado neste artigo, 

pesquisas separaras de diversos autores, apresentando os tratamentos da FEG, citando também alimentos que ajudam a 

prevenir e amenizar essa doença causada no tecido conjuntivo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

A.C.B de MACEDO, F. CUNICO, L. SASSI, J. ALBUQUERQUE. Efeitos da aplicação da corrente polarizada iontoforese na 
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Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 15, n. 1, p. 120-140, abr. 2009. VOLPI; Adriana A A, VASQUEZ; A. Cristina B, 

DELOROSO; F. Tadeu, GIUSTI; H. Hanna. K. Analise da eficácia da vacuoterapia no tratamento da fibro edema geloide por 

meio da termografia e da Biofotoframetria. Fisioterapia Brasil, v.11, n.1. 2010. 
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TITULO PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E NUTRIÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO FIBROEDEMA GELOIDE (FEG). 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A FEG se apresenta em estágios de evolução, o estágio I, II, III e o IV que é o último estágio. A FEG causa dores intensas e 

inchaços na região, comprometendo a circulação local. Para combater a FEG podem ser utilizados procedimentos estéticos 

com equipamentos e manuais, o ultrassom é um dos aparelhos utilizados para tratar a FEG, o tratamento está vinculado aos 

efeitos fisiológicos. A drenagem linfática é um dos procedimentos manuais que estimula o sistema linfático, ajudando a 

regular o sistema imune e eliminam resíduos metabólicos, toxinas do corpo e reduzir excesso de fluidos. A FEG pode ser 

evitada com os alimentos certos, criando o habito de pratos saudáveis, substituindo frituras, doces e salgados por alimentos 

ricos em vitamina E, C, Zinco e Ômega três. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender a importância dos hábitos alimentares e dos procedimentos estéticos na prevenção e no tratamento do fibroedema 

geloide subcutâneo (FEG). 
 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura científica, na modalidade denominada revisão integrativa na 

METODOLOGIA língua portuguesa. A pesquisa incluiu material publicado a partir de 2001, nas bases de dados de revistas e artigos com 

intervenções educativas de Estética, contribuição da pesquisa ao profissional Esteticista. LILACS e SCIELO. 
 

 
RESULTADOS 

Com esse incomodo da FEG que já vem afetando mais de 90% das mulheres, hoje as clinicas e centros estéticos são 

bastante procurados, trazendo tratamentos manuais, com cremes e até mesmo na utilização de aparelhos. Os tratamentos 

também dependem de uma alimentação equilibrada, da prática regular de exercícios físicos 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento do presente estudo foi baseado em alguns artigos já publicados sobre o tema. Foi utilizado neste artigo, 

pesquisas separaras de diversos autores, apresentando os tratamentos da FEG, citando também alimentos que ajudam a 

prevenir e amenizar essa doença causada no tecido conjuntivo. 
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DELOROSO; F. Tadeu, GIUSTI; H. Hanna. K. Analise da eficácia da vacuoterapia no tratamento da fibro edema geloide por 

meio da termografia e da Biofotoframetria. Fisioterapia Brasil, v.11, n.1. 2010. 
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TITULO ARGILOTERAPIA: ARGILA VERMELHA PARA SUAVIZAR E PREVENIR LINHAS DE EXPRESSÃO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento facial se da por uma série de fatores. Fisiologicamente as linhas de expressão ocorrem por um declínio 

das funções do tecido conjuntivo, assim o colágeno se torna mais rígido, e sua perca se dá anualmente. A argila vermelha é 

uma argila fina, com boa plasticidade e com elevada capacidade de penetração na pele, em sua composição podemos 

encontrar: Silício, Cobre, Óxido de ferro. Tem grande eficácia na absorção da oleosidade e renovação da estrutura celular. A 

argila vermelha apresenta propriedade tensora, indicada especialmente para peles sensíveis. Tem ação hidratante e 

fortalecedora, o que ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a eficácia do tratamento por meio da argila vermelha para prevenir e suavizar linhas de expressão facial. 

 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, através de livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão 

METODOLOGIA 
de curso e revista de estética, sobre o tema: Argiloterapia: Argila Vermelha Para Suavizar e Prevenir Linhas de Expressão, do 

ano de 2007 a 2017, com levantamentos realizados nas bases de dados do Google acadêmico, Scielo e PubMed. Os 

descritores utilizados foram: Argila vermelha, linhas de expressões, argiloterapia, envelhecimento. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Observou-se que a argila vermelha sobre o processo de envelhecimento pode promover diversos efeitos. Na aplicação facial 

tem ação na regularização sanguínea e vascular suavizando peles com telangiectasias e rosácea. Por conter óxido de ferro e 

cobre atua na respiração celular, assim evita a desidratação, promove elasticidade e evita envelhecimento precoce. Ajuda a 

revitalizar a aparência e o brilho da pele, excelente para tratamentos de antienvelhecimento, pois contribui para intensificar a 

renovação celular. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A argila vermelha ajuda a suavizar e prevenir linhas de expressão, pois possui granula extremamente fina com alto teor de 

penetração, além disso, em sua composição há um alto teor de óxido de ferro e cobre que contribui para respiração celular, 

promovendo a elasticidade e combatendo o envelhecimento precoce. Sua ação na pele é eficaz e a probabilidade de contra 

indicação é mínima. Seu uso pode ser de pequeno, médio e longo prazo, dependendo do processo para o qual é utilizada. 
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FACIAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 2017. Artigo Cientifico (Graduação) – Centro universitário UNIOPET. Disponível em: 

(#60)http://www.opet.com.br/faculdade/revista-estetica-cosmetica/index.php/2018/05/02/os-beneficios-da-argila-e-oleos- 

essenciais-no-tratamento-facial-uma-revisao-bibliografica/(#62) Acesso em: 08 de abril de 2018. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 320 

 

 

 
2018 8457 Saúde Coletiva 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3558151 - ANA CAROLINA RIBEIRO DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Debora Bottini Palmieri 

  

 
 

TITULO ARGILOTERAPIA: ARGILA VERMELHA PARA SUAVIZAR E PREVENIR LINHAS DE EXPRESSÃO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento facial se da por uma série de fatores. Fisiologicamente as linhas de expressão ocorrem por um declínio 

das funções do tecido conjuntivo, assim o colágeno se torna mais rígido, e sua perca se dá anualmente. A argila vermelha é 

uma argila fina, com boa plasticidade e com elevada capacidade de penetração na pele, em sua composição podemos 

encontrar: Silício, Cobre, Óxido de ferro. Tem grande eficácia na absorção da oleosidade e renovação da estrutura celular. A 

argila vermelha apresenta propriedade tensora, indicada especialmente para peles sensíveis. Tem ação hidratante e 

fortalecedora, o que ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a eficácia do tratamento por meio da argila vermelha para prevenir e suavizar linhas de expressão facial. 

 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, através de livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão 

METODOLOGIA 
de curso e revista de estética, sobre o tema: Argiloterapia: Argila Vermelha Para Suavizar e Prevenir Linhas de Expressão, do 

ano de 2007 a 2017, com levantamentos realizados nas bases de dados do Google acadêmico, Scielo e PubMed. Os 

descritores utilizados foram: Argila vermelha, linhas de expressões, argiloterapia, envelhecimento. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Observou-se que a argila vermelha sobre o processo de envelhecimento pode promover diversos efeitos. Na aplicação facial 

tem ação na regularização sanguínea e vascular suavizando peles com telangiectasias e rosácea. Por conter óxido de ferro e 

cobre atua na respiração celular, assim evita a desidratação, promove elasticidade e evita envelhecimento precoce. Ajuda a 

revitalizar a aparência e o brilho da pele, excelente para tratamentos de antienvelhecimento, pois contribui para intensificar a 

renovação celular. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A argila vermelha ajuda a suavizar e prevenir linhas de expressão, pois possui granula extremamente fina com alto teor de 

penetração, além disso, em sua composição há um alto teor de óxido de ferro e cobre que contribui para respiração celular, 

promovendo a elasticidade e combatendo o envelhecimento precoce. Sua ação na pele é eficaz e a probabilidade de contra 

indicação é mínima. Seu uso pode ser de pequeno, médio e longo prazo, dependendo do processo para o qual é utilizada. 
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TITULO DISFUNÇÕES DO COURO CABELUDO: DERMATITE SEBORREICA E SEUS TRATAMENTOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cabelos sempre foram mais que apenas instrumentos de adorno. No passado eram importantes para as mulheres por 

sua função estética; para os homens, servia como demonstração de força e poder, portanto, afecções no couro cabeludo 

podem afetar tanto física quanto psicologicamente. A dermatite seborreica é uma patologia que ocorre no tecido epitelial, 

caracterizada pela cronicidade, inflamação e descamação epidérmica, sendo a caspa considerada uma forma mais branda. 

Para o tratamento da dermatite seborreica, são utilizados tratamentos estéticos, como argiloterapia com ativos e 

tratamentos dermatológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer sobre dermatite seborreica e apresentar uma revisão de literatura em relação à patologia e os tratamentos 

estéticos. 
 

METODOLOGIA Levantamento bibliográfico na literatura e em bases de dados como scielo e Google acadêmico, no período de 2003 a 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dermatite seborreica é uma doença não inflamatória, caracterizada por placas arredondadas, ovaladas, comuns em regiões 

mais oleosas, como couro cabeludo, face, colo e dorso. Apresenta inflamação e descamação epidérmica. De causa ainda 

não completamente esclarecida, parece estar ligada ao fungo Malassezia sp., clima, stress e a fatores genéticos. Pode ser 

causada também pelo uso de xampus ou cosméticos irritantes. Após diagnóstico, o tratamento da dermatite seborreica 

pode ser cosmético e dermatológico. No âmbito dermatológico serão prescritos xampus e cremes com antifúngicos, 

antiinflmatórios e reguladores de oleosidade como cetoconazol, piritionato de zinco, derivados de alcatrão, ácido salicílico e 

octopirox. Para uso interno podem ser utilizados isotretinoina e bloqueadores hormonais. Os tratamentos estéticos auxiliam 

na melhora dos sintomas e aumentam a permeabilidade da epiderme, aumentando a eficácia dos ativos. Entre os 

tratamentos estéticos temos a argiloterapia, xampus e cremes contendo óleos essências como melaleuca e bergamota e a 

eletroterapia. São importantes condutas não farmacológicas como lavagens mais frequentes, banhos com água morna, não 

utilizar sprays, pomadas ou géis para cabelo, evitar uso de boné, evitar consumo de alimentos gordurosos e bebida 

alcoólica, diminuir o estresse.Como profissionais da estética, nosso primeiro dever após a identificação da doença é 

encaminhar o paciente para o dermatologista, que irá prescrever o tratamento adequado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Quando o problema da caspa se intensifica, surge a dermatite seborreica, que deixa a região atingida com inflamações e 

lesões avermelhadas além de muita descamação. A dermatite seborreica não é contagiosa, pode surgir em pessoas de    

todas as faixas etárias. O tratamento é farmacológico associado ao uso de cosméticos que potencializam os efeitos e   

devem ser mantidos por tempo indefinido. Também são importantes os cuidados de higiene e a dieta adequada, amenizando 

os sintomas. 
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TITULO DISFUNÇÕES DO COURO CABELUDO: DERMATITE SEBORREICA E SEUS TRATAMENTOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cabelos sempre foram mais que apenas instrumentos de adorno. No passado eram importantes para as mulheres por 

sua função estética; para os homens, servia como demonstração de força e poder, portanto, afecções no couro cabeludo 

podem afetar tanto física quanto psicologicamente. A dermatite seborreica é uma patologia que ocorre no tecido epitelial, 

caracterizada pela cronicidade, inflamação e descamação epidérmica, sendo a caspa considerada uma forma mais branda. 

Para o tratamento da dermatite seborreica, são utilizados tratamentos estéticos, como argiloterapia com ativos e 

tratamentos dermatológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer sobre dermatite seborreica e apresentar uma revisão de literatura em relação à patologia e os tratamentos 

estéticos. 
 

METODOLOGIA Levantamento bibliográfico na literatura e em bases de dados como scielo e Google acadêmico, no período de 2003 a 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dermatite seborreica é uma doença não inflamatória, caracterizada por placas arredondadas, ovaladas, comuns em regiões 

mais oleosas, como couro cabeludo, face, colo e dorso. Apresenta inflamação e descamação epidérmica. De causa ainda 

não completamente esclarecida, parece estar ligada ao fungo Malassezia sp., clima, stress e a fatores genéticos. Pode ser 

causada também pelo uso de xampus ou cosméticos irritantes. Após diagnóstico, o tratamento da dermatite seborreica 

pode ser cosmético e dermatológico. No âmbito dermatológico serão prescritos xampus e cremes com antifúngicos, 

antiinflmatórios e reguladores de oleosidade como cetoconazol, piritionato de zinco, derivados de alcatrão, ácido salicílico e 

octopirox. Para uso interno podem ser utilizados isotretinoina e bloqueadores hormonais. Os tratamentos estéticos auxiliam 

na melhora dos sintomas e aumentam a permeabilidade da epiderme, aumentando a eficácia dos ativos. Entre os 

tratamentos estéticos temos a argiloterapia, xampus e cremes contendo óleos essências como melaleuca e bergamota e a 

eletroterapia. São importantes condutas não farmacológicas como lavagens mais frequentes, banhos com água morna, não 

utilizar sprays, pomadas ou géis para cabelo, evitar uso de boné, evitar consumo de alimentos gordurosos e bebida 

alcoólica, diminuir o estresse.Como profissionais da estética, nosso primeiro dever após a identificação da doença é 

encaminhar o paciente para o dermatologista, que irá prescrever o tratamento adequado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Quando o problema da caspa se intensifica, surge a dermatite seborreica, que deixa a região atingida com inflamações e 

lesões avermelhadas além de muita descamação. A dermatite seborreica não é contagiosa, pode surgir em pessoas de    

todas as faixas etárias. O tratamento é farmacológico associado ao uso de cosméticos que potencializam os efeitos e   

devem ser mantidos por tempo indefinido. Também são importantes os cuidados de higiene e a dieta adequada, amenizando 

os sintomas. 
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Abordagem estética na gestação 

  

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A gravidez é um período de profundas mudanças fisiológicas, emocionais e psicológicas que alteram a relação da mulher 

com seu corpo; durante os nove meses de gestação a maioria das mudanças graduais no corpo ocorrem em função de 

alterações hormonais caracterizadas por grandes elevações dos hormônios: estrogênio, progesterona, prolactina e outros. 

Dentre as alterações mais frequentes estão às mudanças na pigmentação, na fisiologia vascular, sistema linfático, ganho de 

peso e entre outros; estas alterações são responsáveis pelo aparecimento das disfunções estéticas como acnes, melasma, 

estrias, edema, fibro edema gelóide e varizes no corpo materno durante o período gestacional, as quais podem ser 

amenizadas através de tratamentos estéticos, sempre exigindo cuidados na aplicação desses tratamentos, para garantir a 

segurança da gestante e do feto são indiciados os procedimentos limpeza de pele sem ácidos e drenagem linfática manual, 

as contras indicações são radiofrequência, depilação a laser, luz pulsada, peeling químico e todos procedimento que contém 

correntes elétricas. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer quais são as indicações na estética visando à saúde, principalmente sobre gestantes. 

 

Para a realização desse trabalho reunimos informações de pesquisas bibliográficas priorizando arquivos científicos que 

METODOLOGIA tratem de assuntos relacionados aos procedimentos estéticos durante a gravidez, na Bireme, Scielo, Google acadêmico, 

entre os anos 2006-2018, na língua portuguesa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Durante a gestação numerosas alterações patológicas ocorrem na pele, àquelas consideradas fisiológicas, próprias da 

gravidez, o planejamento do tratamento para a gestante deve ser cuidadoso, sendo fundamental conhecer as técnicas e as 

alterações fisiológicas esperadas para o período gestacional. Pois os edemas, as hipercromias (melasma), e acnes são 

ocorrências que preocupam a mulher durante o período gestacional. A esteticista deve ter conhecimento de quais técnicas e 

cosméticos podem ser utilizados de forma segura a gestante e ao feto. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os procedimentos limpeza de pele sem ácidos e drenagem linfática manual podem ser realizados com eficácia e segurança, 

garantindo amenizar acnes, prevenção de melasma e edema causados pelas alterações do corpo durante a gestação. 
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TITULO 

 
Guilherme José da Costa Silva 

 
 

Abordagem estética na gestação 

  

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A gravidez é um período de profundas mudanças fisiológicas, emocionais e psicológicas que alteram a relação da mulher 

com seu corpo; durante os nove meses de gestação a maioria das mudanças graduais no corpo ocorrem em função de 

alterações hormonais caracterizadas por grandes elevações dos hormônios: estrogênio, progesterona, prolactina e outros. 

Dentre as alterações mais frequentes estão às mudanças na pigmentação, na fisiologia vascular, sistema linfático, ganho de 

peso e entre outros; estas alterações são responsáveis pelo aparecimento das disfunções estéticas como acnes, melasma, 

estrias, edema, fibro edema gelóide e varizes no corpo materno durante o período gestacional, as quais podem ser 

amenizadas através de tratamentos estéticos, sempre exigindo cuidados na aplicação desses tratamentos, para garantir a 

segurança da gestante e do feto são indiciados os procedimentos limpeza de pele sem ácidos e drenagem linfática manual, 

as contras indicações são radiofrequência, depilação a laser, luz pulsada, peeling químico e todos procedimento que contém 

correntes elétricas. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer quais são as indicações na estética visando à saúde, principalmente sobre gestantes. 

 

Para a realização desse trabalho reunimos informações de pesquisas bibliográficas priorizando arquivos científicos que 

METODOLOGIA tratem de assuntos relacionados aos procedimentos estéticos durante a gravidez, na Bireme, Scielo, Google acadêmico, 

entre os anos 2006-2018, na língua portuguesa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Durante a gestação numerosas alterações patológicas ocorrem na pele, àquelas consideradas fisiológicas, próprias da 

gravidez, o planejamento do tratamento para a gestante deve ser cuidadoso, sendo fundamental conhecer as técnicas e as 

alterações fisiológicas esperadas para o período gestacional. Pois os edemas, as hipercromias (melasma), e acnes são 

ocorrências que preocupam a mulher durante o período gestacional. A esteticista deve ter conhecimento de quais técnicas e 

cosméticos podem ser utilizados de forma segura a gestante e ao feto. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os procedimentos limpeza de pele sem ácidos e drenagem linfática manual podem ser realizados com eficácia e segurança, 

garantindo amenizar acnes, prevenção de melasma e edema causados pelas alterações do corpo durante a gestação. 
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VERGNANINI, A. L. Obstetrícia Básica. São Paulo: Sarvier, 2006. ZAMPRONIO, C., P., Franciele; DREHER, Z., Daniela. Estéticas 

decorrentes na gravidez. 40 f. Artigo de revisão. Curso de Fisioterapia (Pós- graduação em dermato funcional) – 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 2011. 
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TITULO PROGRAMAS FOME ZERO E BOLSA FAMÍLIA E A CORRELAÇÃO COM A DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 

 
 

 
INTRODUCAO 

Os programas sociais, são hoje as principais ferramentas de combate à mortalidade infantil, assim este estudo objetivou 

conceituar e qualificar as críticas a tais programas, explanando a importância de esclarecer essa realidade onde o poder 

público pode atuar1. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar a relação dos programas sociais de combate à fome, especificamente os programas fome zero e o bolsa família, 

como importantes ferramentas contra à mortalidade infantil. 
 

Trata-se de revisão da literatura delimitada por estudos realizados no Brasil no período de 2000 a 2014. A aplicação do 

METODOLOGIA protocolo de pesquisa resultou em 32 referências, das quais 16 (50%) foram descartadas por não apresentar relação com o 

objeto de estudo, restando 16 (50%) que constituíram o material de estudo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Conforme a pesquisa, no ano 2000 o índice de mortalidade infantil brasileira girava em torno de 29,7 %, ao passo que em 

2010 esse número declinou para 15,6 %, segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- com dados 

de 2000 a 2010. Constata-se que essa evolução deu-se após a implantação de medidas sociais por parte do governo federal, 

dentre as quais o programa Fome Zero ². A mortalidade infantil reduziu-se como um todo no período descrito pelo estudo, no 

entanto, de forma mais acentuada no que se refere à mortalidade causada pela pobreza e miséria extrema. A desnutrição 

com o emprego da transferência de renda fez com que caísse de forma significativa tais taxas, bem como doenças 

relacionadas além da pobreza à falta de saneamento básico3. A análise demonstrou que a partir da implantação dos 

programas de combate a fome do governo federal brasileiro, a mortalidade infantil apresentou uma considerável redução em 

algumas regiões do país. Entretanto, embora a demanda tenha apresentado esta queda em torno de 47% da mortalidade 

infantil em território nacional no decênio 2000 – 2010, faz-se necessárias mais ações e de políticas inclusivas, bem como 

práticas de inserção das parcelas excluídas, sejam estas excluídas, econômica, financeira, política ou socialmente 4. Sendo 

assim, muito embora o programa Fome Zero não tenha atingido o resultado planejado, deixou um legado valioso para futuros 

programas com objetivos similares, não se pode, portanto, negligenciar sua importância como organismo basilar de 

programas efetivos de combate a pobreza extrema, bem como a mortalidade infantil como consequência dessa pobreza1. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A relevância desses programas, sobretudo em países periféricos, configura em grande auxilio no combate à mortalidade 

infantil, melhorando os indicadores sociais e mudando a realidade dos habitantes assistidos. 
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TITULO PROGRAMAS FOME ZERO E BOLSA FAMÍLIA E A CORRELAÇÃO COM A DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 

 
 

 
INTRODUCAO 

Os programas sociais, são hoje as principais ferramentas de combate à mortalidade infantil, assim este estudo objetivou 

conceituar e qualificar as críticas a tais programas, explanando a importância de esclarecer essa realidade onde o poder 

público pode atuar1. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar a relação dos programas sociais de combate à fome, especificamente os programas fome zero e o bolsa família, 

como importantes ferramentas contra à mortalidade infantil. 
 

Trata-se de revisão da literatura delimitada por estudos realizados no Brasil no período de 2000 a 2014. A aplicação do 

METODOLOGIA protocolo de pesquisa resultou em 32 referências, das quais 16 (50%) foram descartadas por não apresentar relação com o 

objeto de estudo, restando 16 (50%) que constituíram o material de estudo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Conforme a pesquisa, no ano 2000 o índice de mortalidade infantil brasileira girava em torno de 29,7 %, ao passo que em 

2010 esse número declinou para 15,6 %, segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- com dados 

de 2000 a 2010. Constata-se que essa evolução deu-se após a implantação de medidas sociais por parte do governo federal, 

dentre as quais o programa Fome Zero ². A mortalidade infantil reduziu-se como um todo no período descrito pelo estudo, no 

entanto, de forma mais acentuada no que se refere à mortalidade causada pela pobreza e miséria extrema. A desnutrição 

com o emprego da transferência de renda fez com que caísse de forma significativa tais taxas, bem como doenças 

relacionadas além da pobreza à falta de saneamento básico3. A análise demonstrou que a partir da implantação dos 

programas de combate a fome do governo federal brasileiro, a mortalidade infantil apresentou uma considerável redução em 

algumas regiões do país. Entretanto, embora a demanda tenha apresentado esta queda em torno de 47% da mortalidade 

infantil em território nacional no decênio 2000 – 2010, faz-se necessárias mais ações e de políticas inclusivas, bem como 

práticas de inserção das parcelas excluídas, sejam estas excluídas, econômica, financeira, política ou socialmente 4. Sendo 

assim, muito embora o programa Fome Zero não tenha atingido o resultado planejado, deixou um legado valioso para futuros 

programas com objetivos similares, não se pode, portanto, negligenciar sua importância como organismo basilar de 

programas efetivos de combate a pobreza extrema, bem como a mortalidade infantil como consequência dessa pobreza1. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A relevância desses programas, sobretudo em países periféricos, configura em grande auxilio no combate à mortalidade 

infantil, melhorando os indicadores sociais e mudando a realidade dos habitantes assistidos. 
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TITULO Assédio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Assédio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Assédio Moral e Sexual no trabalho 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: Com base no cenário atual observa-se que os assédios podem acontecer com simples ações, onde é importante 

saber caracterizar os tipos de assédios sejam morais ou sexuais sofridos no ambiente de trabalho e ainda, o papel dos 

profissionais de Recursos Humanos para o controle deste tipo de assédio dentro das organizações. Segundo Lopes (2001); 

“Os empregados podem prevenir o assédio, mantendo uma postura profissional, vestindo-se com modéstia, atentando-se às 

companhias, evitando situações comprometedoras, não flertando, agindo com respeito mútuo (LOPES, 2001, p. 23-26). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Identificar e mostrar os tipos de assédios que trabalhadores sejam homens ou mulheres pode sofrer no ambiente 

de trabalho, como prevenir, e a importância de uma política de Recursos Humanos e de ética empresarial. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa de bibliografia exploratória com a finalidade de identificar os tipos de assédios e como prevenir essa 

prática. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Discussão: O assédio no trabalho é um dos problemas mais sérios de uma organização, onde os trabalhadores se sentem 

ameaçados, conforme Barreto (2003) “Uma operação ou conjunto de sinais que estabelece um cerco com a finalidade de 

exercer domínio. Conhecido também como violência moral ou tortura psicológica, envolve atos e comportamentos 

agressivos, na maioria das vezes, por parte de um superior hierárquico, contra uma ou mais pessoas, visa desqualificá-la e 

desmoralizá-la profissionalmente, além de desestabilizá-la emocionalmente, tornando o ambiente de trabalho desagradável   

e hostil, forçando o trabalhador a pedir demissão”. (BARRETO, 2003, p.118). Assim como o assedio sexual, que ocorre 

quando uma pessoa tenta usar o seu poder para obter favores da outra. “As principais características do assédio sexual são: 

abordagem com propostas de conotação sexual; confidências de assuntos íntimos e embaraçosos sem que haja incentivo; 

presentes de maneira insistente e indiscreta; compra de favores com uma generosidade suspeita ou com ameaças de 

chantagens afetivas; prometer vantagens ou promoções condicionadas à aceitação de suas investidas” (DAMIAN, 1999, 

p.16). Neste contesto para impor limites, não se deve aceitar qualquer ordem de seu superior que não esteja no escopo de 

trabalho para o qual foi contratado, menos ainda, aceitar qualquer ordem que considere humilhante, notificar o Recursos 

Humanos, pois através de Política de Recursos Humanos e código de ética nas empresas onde contribui para uma cultura 

melhor no ambiente de trabalho, se respalda a ética, os direitos legais para poder estar seguro visando o compromisso das 

partes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Observa-se que o assedio nas organizações acontecem e saber identificar e não permitir que o assédio 

comprometa o trabalho e a integridade é um fator importante. Conclui-se a importância da Política de Recursos Humanos e 

Ética empresarial nas organizações. 
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TITULO Psicologia social e o estigma de inferioridade dos negros: Preconceitos e esteriótipos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho aborda a questão do estigma social de inferioridade imputado aos negros no Brasil, fundamentando-se 

aqui as questões que permeiam a classe social, e as relações humanas e sociais. A pesquisa procurou evidenciar 

estereótipos imputados aos negros no Brasil de como sendo inferiores e menos belos, bem como os fenômenos negativos 

que ocorrem a estes por estarem sob a marca de um estigma. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Evidenciar e desmistificar a presença de estigmas, preconceitos e estereótipos sob os quais os negros são tidos como 

inferiores, gerando assim o racismo. 
 

 

METODOLOGIA 
Metodologia: Pesquisa bibliográfica por meio da revisão da literatura referente ao racismo, e o estigma, o preconceito e o 

estereótipo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os dados analisados permitem compreender que mesmo não havendo raças humanas diferentes, houve a criação de uma 

categoria na qual os negros são tidos por inferiores a partir do período escravocrata. Entretanto, dados da pesquisa 

bibliográfica também apontam que os negros no Brasil ainda são tidos como inferiores aos brancos, seja na questão de 

padrões estéticos, como em suas potencialidades que são desacreditas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O tema da discriminação racial no Brasil, ainda é assunto pouco discutido, e os avanços referentes a esta questão são 

dificultados pelo fato de que muitos acreditam não haver relações raciais desiguais. Todavia, dados de pesquisas 

socioeconômicas apontam para uma realidade diferente, os negros são a maioria pobre no Brasil, ao contrario de que se 

pensa esse fenômeno não deve ser atribuído apenas ao fato dos negros terem sido escravizados, e o fim tardio do período 

escravocrata no Brasil. 
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TITULO Efeitos da Hidroterapia na recuperação do equilíbrio e prevenção de quedas em idosos 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Atualmente, o envelhecimento populacional é um fenômeno universal, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em 

desenvolvimento para isso tem se colocado em questões políticas de saúde contribuindo para que mais pessoas atinjam 

idades avanças com o melhor estado de saúde passando por um envelhecimento ativo e saudável. ¹ O processo de 

envelhecimento promove modificações no corpo, como redução de massa muscular que reduz força muscular, assim como 

diminuição de densidade óssea que enfraquece o componente esquelético do indivíduo, fazendo com que ele fique mais 

fragilizado, são aspectos que refletem na sua postura, na marcha e no equilíbrio e são fatores que facilitam o evento de 

quedas em idosos. ² A hidroterapia é um recurso que usa dos princípios físicos da água associado á cinesioterapia sendo 

uma das atividades ideais para prevenir, retardar ou melhorar as disfunções físicas decorrentes do envelhecimento. Sendo 

um recurso frequentemente utilizado e indicado para a população idosa por ser um ambiente seguro, menos sujeito a 

quedas e com boa aceitação ao tratamento. ² 
 

 

 

OBJETIVOS 
O Objetivo desse estudo é identificar através de uma análise literária o efeito da hidroterapia na recuperação do equilíbrio e 

prevenção de quedas em idosos. 
 

Foi realizada uma análise literária que apresentassem data de publicação entre 2008 á 2018. Foram considerados artigos em 

METODOLOGIA idiomas português e inglês, utilizando as bases de dados como Scielo, PubMed, Google acadêmico, Lilacs, para dar 

contribuição á pesquisa e atender o objetivo proposto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Conforme estudo realizado por Fravetto et. al os exercícios realizados na piscina ajudam na manutenção e melhora do 

equilíbrio, pois auxilia no aprimoramento das condições de receber informações sensoriais do sistema vestibular, somato- 

sensorial e visual, ativando os músculos antigravitacionais, realizando a reestruturação do equilíbrio que por sua vez auxilia 

na prevenção de futuras quedas. As propriedades físicas da água, associada aos exercícios da hidrocinesioterapia cumprem  

a maioria dos objetivos proposto para um programa de reabilitação. O meio líquido é adequada na pratica de exercícios para 

a população idosa decorrente de alguns fatores benéficos como o atendimento em grupo facilitando a interação e a 

socialização melhorando e recuperando os aspectos funcionais, autoestima e autoconfiança.³ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo é possível identificar a concordância dos autores no que se refere 

ao tratamento fisioterapêutico na Hidroterapia em idosos que sofrem com distúrbios de desequilíbrio e quedas. A 

Hidroterapia, além de promover benefícios como à melhora do equilíbrio, aumento de flexibilidade e força muscular, trás 

independência funcional e melhora da qualidade de vida para os idosos. 
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TITULO UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE OS GESTORES NO CENÁRIO ATUAL EMPRESARIAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário atual empresarial verifica-se a comunicação com alguns indicadores comprometedores aos resultados 

nas ações dos profissionais. De acordo com Gil (2011, p.78) “Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades 

comunicativas, e é frequentemente a mais ignorada”. Conforme Gil (2011) o processo de comunicação deve ser apresentado 

dentro de algumas etapas utilizando os devidos canais da empresa por meios da internet, murais e reunião com os gestores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um planejamento de comunicação eficaz e promover a melhoria no processo empresarial através da 

comunicação com os gestores, de forma engajada visando um melhor resultado no desempenho dos colaboradores. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica para o estudo de gerenciamento que correlacione no sentido de compreender os ruídos da 

comunicação dos colaboradores e o seu impacto na organização. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o empenho dos gestores, todos da empresa podem trabalhar como uma equipe, melhorando a comunicação, pois 

segundo Gil( 2011, p.41,42)“A liderança, é um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes. Contudo, são 

os líderes, e não os chefes, que permitem a autogêrencia das equipes”. Neste contexto identifica-se que para uma melhoria 

no processo de comunicação no cenário empresarial, a gestão de pessoas busca trabalhar de forma engajada com 

planejamento de comunicação empresarial que esteja adequado ao perfil das respectivas empresas, de forma que atenda 

uma comunicação eficaz nas ações dos funcionários utilizando todos os canais de comunicação como Internet, Intranet, 

murais, revistas e jornais da empresa. Buscando trabalhar dentro do cenário empresarial o equilíbrio entre os gestores para 

uma atuação de forma que gere mais produtividade e lucratividade empresarial. Segundo Chiavenato (2000, p.295) 

“Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo.” 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a comunicação é vital na sobrevivência da organização frente aos obstáculos e desafios, investindo em uma 

comunicação eficaz através de um planejamento nos processos de comunicação da empresa, conscientizando da 

importância do envolvimento de todos os colaboradores, só assim será possível uma interação em conjunto, fortalecendo os 

propósitos e objetivos dos gestores de pessoas da organização. 
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TITULO UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE OS GESTORES NO CENÁRIO ATUAL EMPRESARIAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário atual empresarial verifica-se a comunicação com alguns indicadores comprometedores aos resultados 

nas ações dos profissionais. De acordo com Gil (2011, p.78) “Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades 

comunicativas, e é frequentemente a mais ignorada”. Conforme Gil (2011) o processo de comunicação deve ser apresentado 

dentro de algumas etapas utilizando os devidos canais da empresa por meios da internet, murais e reunião com os gestores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um planejamento de comunicação eficaz e promover a melhoria no processo empresarial através da 

comunicação com os gestores, de forma engajada visando um melhor resultado no desempenho dos colaboradores. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica para o estudo de gerenciamento que correlacione no sentido de compreender os ruídos da 

comunicação dos colaboradores e o seu impacto na organização. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o empenho dos gestores, todos da empresa podem trabalhar como uma equipe, melhorando a comunicação, pois 

segundo Gil( 2011, p.41,42)“A liderança, é um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes. Contudo, são 

os líderes, e não os chefes, que permitem a autogêrencia das equipes”. Neste contexto identifica-se que para uma melhoria 

no processo de comunicação no cenário empresarial, a gestão de pessoas busca trabalhar de forma engajada com 

planejamento de comunicação empresarial que esteja adequado ao perfil das respectivas empresas, de forma que atenda 

uma comunicação eficaz nas ações dos funcionários utilizando todos os canais de comunicação como Internet, Intranet, 

murais, revistas e jornais da empresa. Buscando trabalhar dentro do cenário empresarial o equilíbrio entre os gestores para 

uma atuação de forma que gere mais produtividade e lucratividade empresarial. Segundo Chiavenato (2000, p.295) 

“Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo.” 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a comunicação é vital na sobrevivência da organização frente aos obstáculos e desafios, investindo em uma 

comunicação eficaz através de um planejamento nos processos de comunicação da empresa, conscientizando da 

importância do envolvimento de todos os colaboradores, só assim será possível uma interação em conjunto, fortalecendo os 

propósitos e objetivos dos gestores de pessoas da organização. 
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TITULO UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE OS GESTORES NO CENÁRIO ATUAL EMPRESARIAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário atual empresarial verifica-se a comunicação com alguns indicadores comprometedores aos resultados 

nas ações dos profissionais. De acordo com Gil (2011, p.78) “Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades 

comunicativas, e é frequentemente a mais ignorada”. Conforme Gil (2011) o processo de comunicação deve ser apresentado 

dentro de algumas etapas utilizando os devidos canais da empresa por meios da internet, murais e reunião com os gestores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um planejamento de comunicação eficaz e promover a melhoria no processo empresarial através da 

comunicação com os gestores, de forma engajada visando um melhor resultado no desempenho dos colaboradores. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica para o estudo de gerenciamento que correlacione no sentido de compreender os ruídos da 

comunicação dos colaboradores e o seu impacto na organização. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o empenho dos gestores, todos da empresa podem trabalhar como uma equipe, melhorando a comunicação, pois 

segundo Gil( 2011, p.41,42)“A liderança, é um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes. Contudo, são 

os líderes, e não os chefes, que permitem a autogêrencia das equipes”. Neste contexto identifica-se que para uma melhoria 

no processo de comunicação no cenário empresarial, a gestão de pessoas busca trabalhar de forma engajada com 

planejamento de comunicação empresarial que esteja adequado ao perfil das respectivas empresas, de forma que atenda 

uma comunicação eficaz nas ações dos funcionários utilizando todos os canais de comunicação como Internet, Intranet, 

murais, revistas e jornais da empresa. Buscando trabalhar dentro do cenário empresarial o equilíbrio entre os gestores para 

uma atuação de forma que gere mais produtividade e lucratividade empresarial. Segundo Chiavenato (2000, p.295) 

“Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo.” 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a comunicação é vital na sobrevivência da organização frente aos obstáculos e desafios, investindo em uma 

comunicação eficaz através de um planejamento nos processos de comunicação da empresa, conscientizando da 

importância do envolvimento de todos os colaboradores, só assim será possível uma interação em conjunto, fortalecendo os 

propósitos e objetivos dos gestores de pessoas da organização. 
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Antônio Carlos. Gestão de pessoas: Enfoque nos papeis profissionais. São Paulo: Atlas, Ed.1, 2011. 
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TITULO UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE OS GESTORES NO CENÁRIO ATUAL EMPRESARIAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário atual empresarial verifica-se a comunicação com alguns indicadores comprometedores aos resultados 

nas ações dos profissionais. De acordo com Gil (2011, p.78) “Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades 

comunicativas, e é frequentemente a mais ignorada”. Conforme Gil (2011) o processo de comunicação deve ser apresentado 

dentro de algumas etapas utilizando os devidos canais da empresa por meios da internet, murais e reunião com os gestores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um planejamento de comunicação eficaz e promover a melhoria no processo empresarial através da 

comunicação com os gestores, de forma engajada visando um melhor resultado no desempenho dos colaboradores. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica para o estudo de gerenciamento que correlacione no sentido de compreender os ruídos da 

comunicação dos colaboradores e o seu impacto na organização. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o empenho dos gestores, todos da empresa podem trabalhar como uma equipe, melhorando a comunicação, pois 

segundo Gil( 2011, p.41,42)“A liderança, é um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes. Contudo, são 

os líderes, e não os chefes, que permitem a autogêrencia das equipes”. Neste contexto identifica-se que para uma melhoria 

no processo de comunicação no cenário empresarial, a gestão de pessoas busca trabalhar de forma engajada com 

planejamento de comunicação empresarial que esteja adequado ao perfil das respectivas empresas, de forma que atenda 

uma comunicação eficaz nas ações dos funcionários utilizando todos os canais de comunicação como Internet, Intranet, 

murais, revistas e jornais da empresa. Buscando trabalhar dentro do cenário empresarial o equilíbrio entre os gestores para 

uma atuação de forma que gere mais produtividade e lucratividade empresarial. Segundo Chiavenato (2000, p.295) 

“Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo.” 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a comunicação é vital na sobrevivência da organização frente aos obstáculos e desafios, investindo em uma 

comunicação eficaz através de um planejamento nos processos de comunicação da empresa, conscientizando da 

importância do envolvimento de todos os colaboradores, só assim será possível uma interação em conjunto, fortalecendo os 

propósitos e objetivos dos gestores de pessoas da organização. 
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TITULO UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ ENTRE OS GESTORES NO CENÁRIO ATUAL EMPRESARIAL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Analisando o cenário atual empresarial verifica-se a comunicação com alguns indicadores comprometedores aos resultados 

nas ações dos profissionais. De acordo com Gil (2011, p.78) “Saber ouvir é uma das mais importantes habilidades 

comunicativas, e é frequentemente a mais ignorada”. Conforme Gil (2011) o processo de comunicação deve ser apresentado 

dentro de algumas etapas utilizando os devidos canais da empresa por meios da internet, murais e reunião com os gestores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um planejamento de comunicação eficaz e promover a melhoria no processo empresarial através da 

comunicação com os gestores, de forma engajada visando um melhor resultado no desempenho dos colaboradores. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica para o estudo de gerenciamento que correlacione no sentido de compreender os ruídos da 

comunicação dos colaboradores e o seu impacto na organização. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o empenho dos gestores, todos da empresa podem trabalhar como uma equipe, melhorando a comunicação, pois 

segundo Gil( 2011, p.41,42)“A liderança, é um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes. Contudo, são 

os líderes, e não os chefes, que permitem a autogêrencia das equipes”. Neste contexto identifica-se que para uma melhoria 

no processo de comunicação no cenário empresarial, a gestão de pessoas busca trabalhar de forma engajada com 

planejamento de comunicação empresarial que esteja adequado ao perfil das respectivas empresas, de forma que atenda 

uma comunicação eficaz nas ações dos funcionários utilizando todos os canais de comunicação como Internet, Intranet, 

murais, revistas e jornais da empresa. Buscando trabalhar dentro do cenário empresarial o equilíbrio entre os gestores para 

uma atuação de forma que gere mais produtividade e lucratividade empresarial. Segundo Chiavenato (2000, p.295) 

“Treinamento é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que 

melhora sua capacidade de um cargo.” 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a comunicação é vital na sobrevivência da organização frente aos obstáculos e desafios, investindo em uma 

comunicação eficaz através de um planejamento nos processos de comunicação da empresa, conscientizando da 

importância do envolvimento de todos os colaboradores, só assim será possível uma interação em conjunto, fortalecendo os 

propósitos e objetivos dos gestores de pessoas da organização. 
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TITULO Planejamento de ações corretivas no processo de calibração de instrumentos de medição 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A calibração de instrumentos de medição realizada por empresas especializadas é um tipo de manutenção que contribui 

diretamente para o bom funcionamento e para a eficiência desses equipamentos, além de zelar pela qualidade de  

fabricação. O serviço de calibração é recomendado para todos os equipamentos de medição, sem exceção, que tenham 

influência direta no processamento e na qualidade de um produto final, que deve ser disponibilizado ao mercado com 

proporções precisas. Este trabalho busca de ações de identificação e proposta de soluções para o problema relacionado ao 

alcance das metas de trabalho relacionada calibração de instrumentos de medição, processo realizado em uma grande 

fábrica de pneus, localizada em São Paulo. Este processo de melhoria foi baseado em métodos estudados em sala de aula 

como PDCA e MASP e utilizei ferramentas de qualidade na detecção e priorização das causas, como diagrama de pareto. 

Foram determinadas, a partir das causas-raiz dos problemas, algumas ações de melhoria, visando eliminar as causas 

relacionadas aos motivos pelos quais os instrumentos de medição não vinham sendo calibrados na data correta. Trata-se, 

portanto, do detalhamento do primeiro passo de processo de melhoria continua, o Planejamento. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a partir de ferramentas da qualidade e melhoria continua como podemos maximizar o 

processo de calibração de instrumentos de medição em uma fábrica de pneus, com as ferramentas: 1. PDCA 2. MASP 3. 

Diagrama de pareto 4. 5 porquês 
 

 

 
Essa pesquisa tem como ênfase ferramentas da qualidade para melhoria nos indicadores de calibração de instrumentos de 

medição. Nessa pesquisa foram utilizadas 4 ferramentas, complementares com o foco, em qualidade do produto final. As 

METODOLOGIA duas primeiras ferramentas utilizadas, PDCA e MASP, foram utilizadas para planejar e definir os objetivos a serem 

alcançados. A terceira e a quarta ferramentas, diagrama de pareto e 5 porquês, foram utilizadas para a identificação do 

problema e para desenvolver as ações corretivas. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que a partir desses estudos conseguiremos analisar a causa-raiz do problema foco e atingir 98% da meta 

estabelecida. As ferramentas aplicadas propiciaram a gestão das calibrações com eficiência e eficácia desejada. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

SILVA, R. Considerações sobre o ensino da Metrologia em nível técnico incorporando demandas do setor produtivo. Rio de 
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TITULO Recrutamento e Seleção com Foco na Redução Turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pessoas procuram cada vez mais empresas que valorizem o capital 

intelectual, pois segundo CHIAVENATO (2009) “Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da 

organização, sejam administradores, e não simplesmente executores de suas tarefas.” Isso influencia em como as 

organizações conduzem seu recrutamento e seleção, para que o indicador de turnover não seja afetado.Neste contexto 

observa-se que as empresas buscam através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima, identificar o que leva os 

colaboradores a pedirem desligamento das empresas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

No cenário atual as empresas estão passando por diversas mudanças a fim de flexibilizar-se para tomar cada vez mais 

medidas criativas e inovadoras na retenção de talentos, focando em desenvolver um processo de recrutamento e seleção 

com foco na diminuição da rotatividade. 
 

 

 
Através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima organizacionais, identifica-se cada particularidade do 

turnover, visando desenvolver um processo de recrutamento e seleção que venha a diminuir a rotatividade da empresa. Os 

METODOLOGIA resultados das dinâmicas e treinamentos nos mostram a realidade vivida no dia a dia, como os colaboradores enxergam seu 

trabalho e como os gestores lidam na resolução dos conflitos. “Pode se afirmar que investir na gestão de pessoas pode 

ajudar a evitar diversos fenômenos negativos a empresa”. CARDOZO (2005, p.9). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observando o cenário atual das empresas houve um grande aumento no turnover nos últimos anos, devido a problemas 

internos de comunicação, que são conduzidos de formas indevidas, que faz com que os colaboradores sintam-se 

desmotivados e percam o interesse continuar a se desenvolver dentro da empresa, isso faz com que eles procurem novas 

empresas que tenham uma cultura compatível com os seus objetivos e que os valorizem oferecendo melhores condições no 

ambiente de trabalho com uma remuneração justa e benefícios. Adequando a importância de um bom processo de R(#38)S 

para reter esses talentos e principalmente valorizar a empresa e o colaborador, pois esse é o cartão de visita da organização. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se deve levar em consideração o histórico do colaborador sobre o tempo de experiência e competência para 

sua função. Contudo o sucesso da organização é reflexo de cada pessoa que se empenha através da sua competência e 

potenciais, para melhores resultados e um bom planejamento de R(#38)S e com isso diminuir a rotatividade. 
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TITULO Recrutamento e Seleção com Foco na Redução Turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pessoas procuram cada vez mais empresas que valorizem o capital 

intelectual, pois segundo CHIAVENATO (2009) “Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da 

organização, sejam administradores, e não simplesmente executores de suas tarefas.” Isso influencia em como as 

organizações conduzem seu recrutamento e seleção, para que o indicador de turnover não seja afetado.Neste contexto 

observa-se que as empresas buscam através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima, identificar o que leva os 

colaboradores a pedirem desligamento das empresas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

No cenário atual as empresas estão passando por diversas mudanças a fim de flexibilizar-se para tomar cada vez mais 

medidas criativas e inovadoras na retenção de talentos, focando em desenvolver um processo de recrutamento e seleção 

com foco na diminuição da rotatividade. 
 

 

 
Através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima organizacionais, identifica-se cada particularidade do 

turnover, visando desenvolver um processo de recrutamento e seleção que venha a diminuir a rotatividade da empresa. Os 

METODOLOGIA resultados das dinâmicas e treinamentos nos mostram a realidade vivida no dia a dia, como os colaboradores enxergam seu 

trabalho e como os gestores lidam na resolução dos conflitos. “Pode se afirmar que investir na gestão de pessoas pode 

ajudar a evitar diversos fenômenos negativos a empresa”. CARDOZO (2005, p.9). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observando o cenário atual das empresas houve um grande aumento no turnover nos últimos anos, devido a problemas 

internos de comunicação, que são conduzidos de formas indevidas, que faz com que os colaboradores sintam-se 

desmotivados e percam o interesse continuar a se desenvolver dentro da empresa, isso faz com que eles procurem novas 

empresas que tenham uma cultura compatível com os seus objetivos e que os valorizem oferecendo melhores condições no 

ambiente de trabalho com uma remuneração justa e benefícios. Adequando a importância de um bom processo de R(#38)S 

para reter esses talentos e principalmente valorizar a empresa e o colaborador, pois esse é o cartão de visita da organização. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se deve levar em consideração o histórico do colaborador sobre o tempo de experiência e competência para 

sua função. Contudo o sucesso da organização é reflexo de cada pessoa que se empenha através da sua competência e 

potenciais, para melhores resultados e um bom planejamento de R(#38)S e com isso diminuir a rotatividade. 
 

 

 

REFERENCIAS 
CHIAVENATO, Idalberto (2009)-– Capital Humano das organizações 9ª edição. CARDOZO, Carla Andréia; Gestão do turnover, 

Novo Hamburgo, 2005 p.9. 
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TITULO Recrutamento e Seleção com Foco na Redução Turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pessoas procuram cada vez mais empresas que valorizem o capital 

intelectual, pois segundo CHIAVENATO (2009) “Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da 

organização, sejam administradores, e não simplesmente executores de suas tarefas.” Isso influencia em como as 

organizações conduzem seu recrutamento e seleção, para que o indicador de turnover não seja afetado.Neste contexto 

observa-se que as empresas buscam através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima, identificar o que leva os 

colaboradores a pedirem desligamento das empresas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

No cenário atual as empresas estão passando por diversas mudanças a fim de flexibilizar-se para tomar cada vez mais 

medidas criativas e inovadoras na retenção de talentos, focando em desenvolver um processo de recrutamento e seleção 

com foco na diminuição da rotatividade. 
 

 

 
Através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima organizacionais, identifica-se cada particularidade do 

turnover, visando desenvolver um processo de recrutamento e seleção que venha a diminuir a rotatividade da empresa. Os 

METODOLOGIA resultados das dinâmicas e treinamentos nos mostram a realidade vivida no dia a dia, como os colaboradores enxergam seu 

trabalho e como os gestores lidam na resolução dos conflitos. “Pode se afirmar que investir na gestão de pessoas pode 

ajudar a evitar diversos fenômenos negativos a empresa”. CARDOZO (2005, p.9). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observando o cenário atual das empresas houve um grande aumento no turnover nos últimos anos, devido a problemas 

internos de comunicação, que são conduzidos de formas indevidas, que faz com que os colaboradores sintam-se 

desmotivados e percam o interesse continuar a se desenvolver dentro da empresa, isso faz com que eles procurem novas 

empresas que tenham uma cultura compatível com os seus objetivos e que os valorizem oferecendo melhores condições no 

ambiente de trabalho com uma remuneração justa e benefícios. Adequando a importância de um bom processo de R(#38)S 

para reter esses talentos e principalmente valorizar a empresa e o colaborador, pois esse é o cartão de visita da organização. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se deve levar em consideração o histórico do colaborador sobre o tempo de experiência e competência para 

sua função. Contudo o sucesso da organização é reflexo de cada pessoa que se empenha através da sua competência e 

potenciais, para melhores resultados e um bom planejamento de R(#38)S e com isso diminuir a rotatividade. 
 

 

 

REFERENCIAS 
CHIAVENATO, Idalberto (2009)-– Capital Humano das organizações 9ª edição. CARDOZO, Carla Andréia; Gestão do turnover, 

Novo Hamburgo, 2005 p.9. 
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TITULO Recrutamento e Seleção com Foco na Redução Turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pessoas procuram cada vez mais empresas que valorizem o capital 

intelectual, pois segundo CHIAVENATO (2009) “Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da 

organização, sejam administradores, e não simplesmente executores de suas tarefas.” Isso influencia em como as 

organizações conduzem seu recrutamento e seleção, para que o indicador de turnover não seja afetado.Neste contexto 

observa-se que as empresas buscam através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima, identificar o que leva os 

colaboradores a pedirem desligamento das empresas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

No cenário atual as empresas estão passando por diversas mudanças a fim de flexibilizar-se para tomar cada vez mais 

medidas criativas e inovadoras na retenção de talentos, focando em desenvolver um processo de recrutamento e seleção 

com foco na diminuição da rotatividade. 
 

 

 
Através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima organizacionais, identifica-se cada particularidade do 

turnover, visando desenvolver um processo de recrutamento e seleção que venha a diminuir a rotatividade da empresa. Os 

METODOLOGIA resultados das dinâmicas e treinamentos nos mostram a realidade vivida no dia a dia, como os colaboradores enxergam seu 

trabalho e como os gestores lidam na resolução dos conflitos. “Pode se afirmar que investir na gestão de pessoas pode 

ajudar a evitar diversos fenômenos negativos a empresa”. CARDOZO (2005, p.9). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observando o cenário atual das empresas houve um grande aumento no turnover nos últimos anos, devido a problemas 

internos de comunicação, que são conduzidos de formas indevidas, que faz com que os colaboradores sintam-se 

desmotivados e percam o interesse continuar a se desenvolver dentro da empresa, isso faz com que eles procurem novas 

empresas que tenham uma cultura compatível com os seus objetivos e que os valorizem oferecendo melhores condições no 

ambiente de trabalho com uma remuneração justa e benefícios. Adequando a importância de um bom processo de R(#38)S 

para reter esses talentos e principalmente valorizar a empresa e o colaborador, pois esse é o cartão de visita da organização. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se deve levar em consideração o histórico do colaborador sobre o tempo de experiência e competência para 

sua função. Contudo o sucesso da organização é reflexo de cada pessoa que se empenha através da sua competência e 

potenciais, para melhores resultados e um bom planejamento de R(#38)S e com isso diminuir a rotatividade. 
 

 

 

REFERENCIAS 
CHIAVENATO, Idalberto (2009)-– Capital Humano das organizações 9ª edição. CARDOZO, Carla Andréia; Gestão do turnover, 

Novo Hamburgo, 2005 p.9. 
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TITULO Recrutamento e Seleção com Foco na Redução Turnover 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, pessoas procuram cada vez mais empresas que valorizem o capital 

intelectual, pois segundo CHIAVENATO (2009) “Hoje a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da 

organização, sejam administradores, e não simplesmente executores de suas tarefas.” Isso influencia em como as 

organizações conduzem seu recrutamento e seleção, para que o indicador de turnover não seja afetado.Neste contexto 

observa-se que as empresas buscam através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima, identificar o que leva os 

colaboradores a pedirem desligamento das empresas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

No cenário atual as empresas estão passando por diversas mudanças a fim de flexibilizar-se para tomar cada vez mais 

medidas criativas e inovadoras na retenção de talentos, focando em desenvolver um processo de recrutamento e seleção 

com foco na diminuição da rotatividade. 
 

 

 
Através das entrevistas de desligamento e pesquisas de clima organizacionais, identifica-se cada particularidade do 

turnover, visando desenvolver um processo de recrutamento e seleção que venha a diminuir a rotatividade da empresa. Os 

METODOLOGIA resultados das dinâmicas e treinamentos nos mostram a realidade vivida no dia a dia, como os colaboradores enxergam seu 

trabalho e como os gestores lidam na resolução dos conflitos. “Pode se afirmar que investir na gestão de pessoas pode 

ajudar a evitar diversos fenômenos negativos a empresa”. CARDOZO (2005, p.9). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observando o cenário atual das empresas houve um grande aumento no turnover nos últimos anos, devido a problemas 

internos de comunicação, que são conduzidos de formas indevidas, que faz com que os colaboradores sintam-se 

desmotivados e percam o interesse continuar a se desenvolver dentro da empresa, isso faz com que eles procurem novas 

empresas que tenham uma cultura compatível com os seus objetivos e que os valorizem oferecendo melhores condições no 

ambiente de trabalho com uma remuneração justa e benefícios. Adequando a importância de um bom processo de R(#38)S 

para reter esses talentos e principalmente valorizar a empresa e o colaborador, pois esse é o cartão de visita da organização. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se deve levar em consideração o histórico do colaborador sobre o tempo de experiência e competência para 

sua função. Contudo o sucesso da organização é reflexo de cada pessoa que se empenha através da sua competência e 

potenciais, para melhores resultados e um bom planejamento de R(#38)S e com isso diminuir a rotatividade. 
 

 

 

REFERENCIAS 
CHIAVENATO, Idalberto (2009)-– Capital Humano das organizações 9ª edição. CARDOZO, Carla Andréia; Gestão do turnover, 

Novo Hamburgo, 2005 p.9. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis 

reveses. A Adega Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o 

planejamento para minimizar falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas 

(compras, estoque, PPCP e transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o 

produto, satisfazendo o cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, 

processo de armazenagem, até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos / serviço. Logística tem 

impacto em todos os processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se 

comprar bem, agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de 

pesquisa, análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas 

ADEGA MALI. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com 

METODOLOGIA 
a utilização de dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando 

principalmente que o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a 

empresa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no 

departamento de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP 

garantindo quantidade satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos 

custos. Assim a ADEGA MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros 

com transportes, fazendo com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, 

possibilitou a tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em 

todas as subáreas através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior 

lucratividade. A Adega MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e 

minimizando erros, pois é de suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de 

seus funcionários, para atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas 

gera melhores resultados, eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa 

adquire e dessa forma melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis 

reveses. A Adega Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o 

planejamento para minimizar falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas 

(compras, estoque, PPCP e transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o 

produto, satisfazendo o cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, 

processo de armazenagem, até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos / serviço. Logística tem 

impacto em todos os processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se 

comprar bem, agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de 

pesquisa, análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas 

ADEGA MALI. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com 

METODOLOGIA 
a utilização de dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando 

principalmente que o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a 

empresa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no 

departamento de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP 

garantindo quantidade satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos 

custos. Assim a ADEGA MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros 

com transportes, fazendo com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, 

possibilitou a tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em 

todas as subáreas através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior 

lucratividade. A Adega MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e 

minimizando erros, pois é de suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de 

seus funcionários, para atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas 

gera melhores resultados, eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa 

adquire e dessa forma melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis 

reveses. A Adega Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o 

planejamento para minimizar falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas 

(compras, estoque, PPCP e transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o 

produto, satisfazendo o cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, 

processo de armazenagem, até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos / serviço. Logística tem 

impacto em todos os processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se 

comprar bem, agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de 

pesquisa, análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas 

ADEGA MALI. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com 

METODOLOGIA 
a utilização de dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando 

principalmente que o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a 

empresa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no 

departamento de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP 

garantindo quantidade satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos 

custos. Assim a ADEGA MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros 

com transportes, fazendo com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, 

possibilitou a tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em 

todas as subáreas através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior 

lucratividade. A Adega MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e 

minimizando erros, pois é de suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de 

seus funcionários, para atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas 

gera melhores resultados, eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa 

adquire e dessa forma melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis 

reveses. A Adega Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o 

planejamento para minimizar falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas 

(compras, estoque, PPCP e transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o 

produto, satisfazendo o cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, 

processo de armazenagem, até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos / serviço. Logística tem 

impacto em todos os processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se 

comprar bem, agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de 

pesquisa, análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas 

ADEGA MALI. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com 

METODOLOGIA 
a utilização de dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando 

principalmente que o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a 

empresa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no 

departamento de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP 

garantindo quantidade satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos 

custos. Assim a ADEGA MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros 

com transportes, fazendo com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, 

possibilitou a tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em 

todas as subáreas através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior 

lucratividade. A Adega MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e 

minimizando erros, pois é de suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de 

seus funcionários, para atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas 

gera melhores resultados, eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa 

adquire e dessa forma melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis 

reveses. A Adega Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o 

planejamento para minimizar falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas 

(compras, estoque, PPCP e transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o 

produto, satisfazendo o cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, 

processo de armazenagem, até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos / serviço. Logística tem 

impacto em todos os processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se 

comprar bem, agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de 

pesquisa, análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas 

ADEGA MALI. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com 

METODOLOGIA 
a utilização de dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando 

principalmente que o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a 

empresa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no 

departamento de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP 

garantindo quantidade satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos 

custos. Assim a ADEGA MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros 

com transportes, fazendo com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÕES O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, 

possibilitou a tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em 

todas as subáreas através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior 

lucratividade. A Adega MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e 

minimizando erros, pois é de suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de 

seus funcionários, para atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas 

gera melhores resultados, eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa 

adquire e dessa forma melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área complexa que requer planejamento e controle. 

Este setor é dividido em subáreas, são eles: PPCP , transporte, estoque e compras. Sendo assim este estudo busca 

comprovar que estas subáreas necessitam estar interligados para que o sucesso logístico aconteça. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar um estudo das subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa Carrefour. 

 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto.Foram utilizados 

dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Logo após a pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas 

necessitam funcionar de forma correta para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado, caso contrário 

"dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na cadeia de suprimento otimizada." (Novaes, 2007). No 

caso do Carrefour ainda mais, pois é uma empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo 

com excesso de mercadoria, ou seja, não perder dinheiro “o controle de estoque é a parte vital do composto logístico. 

(Ballou 1993). O setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da 

organização. O transporte é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes 

finais. O setor de estoque é responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre estar em contato 

direto com o setor de compras, esse diálogo é importante para que não falte nenhum item e atrase os processos. Para 

finalizar no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a empresa determina a quantidade que ela irá produzir e qual será 

sua estratégia para realizar o objetivo, já a segunda letra ‘’P’’ é de programação que determina quando a empresa irá realizar 

o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras ‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e 

analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Precisamente com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em 

todos os setores empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de 

forma precisa e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, 

as duas precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as suas subáreas necessitam 

estar relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 1993. 

BOWERSOX, D. J. Logística Empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

NOVAES, A.G. Logística e Gerenciamento da cadeia de distribuição. 3.ed. São Paulo; Elsevier 2007 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 349 

 

 

 
2018 8481 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3624145 - IGOR GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Oscar Bombonatti Filho 

 
Aldo Silva Santos 

 

 
 

TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área complexa que requer planejamento e controle. 

Este setor é dividido em subáreas, são eles: PPCP , transporte, estoque e compras. Sendo assim este estudo busca 

comprovar que estas subáreas necessitam estar interligados para que o sucesso logístico aconteça. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar um estudo das subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa Carrefour. 

 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto.Foram utilizados 

dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Logo após a pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas 

necessitam funcionar de forma correta para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado, caso contrário 

"dificilmente conseguirão atuar de forma integrada e com sucesso na cadeia de suprimento otimizada." (Novaes, 2007). No 

caso do Carrefour ainda mais, pois é uma empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo 

com excesso de mercadoria, ou seja, não perder dinheiro “o controle de estoque é a parte vital do composto logístico. 

(Ballou 1993). O setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da 

organização. O transporte é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes 

finais. O setor de estoque é responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre estar em contato 

direto com o setor de compras, esse diálogo é importante para que não falte nenhum item e atrase os processos. Para 

finalizar no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a empresa determina a quantidade que ela irá produzir e qual será 

sua estratégia para realizar o objetivo, já a segunda letra ‘’P’’ é de programação que determina quando a empresa irá realizar 

o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras ‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e 

analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Precisamente com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em 

todos os setores empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de 

forma precisa e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, 

as duas precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as suas subáreas necessitam 

estar relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
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TITULO Efeitos da osteopatia no tratamento da Hérnia de Disco Lombar: Revisão de Literatura 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A síndrome clínica da herniação do disco lombar é uma das principais causas de morbidade e custo e está entre os 

diagnósticos mais comuns na prática da coluna vertebral. Estima-se que mais de 80% da população sofrerá de dor lombar 

em alguma fase da vida, tornando-se o sintoma mais comum relacionado com o sistema musculoesquelético. Dentre os 

tratamentos propostos para tratar as dores da coluna vertebral, encontra-se a osteopatia, que utiliza técnicas de 

manipulações terapêuticas que obedecem ao princípio de não provocar dor, trabalhando para diminuir a restrição da 

mobilidade, romper aderências e regular o tônus muscular. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar os benefícios dos tipos de técnicas de osteopatia usados no tratamento fisioterapêutico da Hérnia de Disco 

Lombar. 
 

A presente revisão de literatura compreendeu livros, monografias de especialização, dissertações de mestrado e teses de 

METODOLOGIA 
doutorado, abrangendo o período de 2007 a 2018. Também foram utilizados artigos científicos retirados das bases de dados 

da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed, Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados da presente revisão de literatura mostraram que o uso exclusivo da Osteopatia apresentou melhores 

benefícios, sobretudo no controle da dor dos pacientes com hérnia de disco lombar, quando comparada à utilização 

exclusiva de exercícios terapêuticos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A Osteopatia tem se mostrado um recurso terapêutico eficaz no tratamento da hérnia de disco lombar, na diminuição da dor, 

no aumento da mobilidade articular e na diminuição na frequência do uso de medicamentos. 
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TITULO As Práticas e a Otimização sob a Saúde e Segurança do Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É perceptível a evolução do conceito da importância da saúde e segurança do indivíduo no ambiente corporativo, 

consequência principalmente da Experiência Hawthorne, que deu magnitude aos valores humanos, deslocando a 

preocupação antes colocada nas tarefas, para as pessoas (CHIAVENATO, 2000). Atualmente, observa-se indicadores 

comprometedores em relação à consciência tanto do empregador como do empregado em viabilizar e utilizar 

adequadamente os recursos disponíveis. “Contemplando escopos diversos, inclusive dados populacionais, têm analisado a 

dinâmica da regulação do trabalho pela Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, (...) e 

indicam que posturas condescendentes com a ilegalidade contribuem para a reprodução dos ilícitos e dos acidentes” 

(FILGUEIRAS, 2017 p. 24). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Planejar soluções para que empregadores otimizem a integridade física e mental de seus colaboradores e explorar maneiras 

de inteirar esses colaboradores nas medidas de prevenção de danos com base nas Normas Regulamentadoras, que são 

requisitos obrigatórios a quaisquer empresas e órgãos do governo que possuem empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referência bibliográfica, textos explorativos para o estudo de segurança no trabalho, artigos acadêmicos, 

citações para melhor compreensão do tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No cenário atual, dispõe-se as Normas Regulamentadoras, a Ergonomia, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), como ferramentas que orientam não somente o que fazer, mas como deve ser 

implementado. Para impulsionar a prudência dos trabalhadores, pode-se adotar métodos motivadores, como realizar 

campanhas de consciencialização com a utilização de exemplos verídicos sobre as consequências causadas pelos riscos, 

aumentar a quantidade de exames periódicos, investir em cursos capacitados para ampliar as oportunidades de 

conhecimento e carreira, realizar treinamentos sobre como manusear os materiais oferecidos e conceder benefícios como 

pausas para atividades físicas e de lazer, pois o que mais tem causado interferência física e psicológica na população é o 

estresse, que “(...) segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de acidentes de trabalho no 

mundo, representando também 25% das notificações de afastamento por incapacidade e, de acordo com os dados da 

Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil só perde para o Japão em número de trabalhadores 

vitimados pelo “mal do século XXI””. (OIT, 2009). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Quando empregado e empregador cumprem com seu papel, há mais qualidade de vida no trabalho, ocasionando maior 

produtividade, rendimento, satisfação pessoal e profissional, consequentemente o aumento da lucratividade. 
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TITULO As Práticas e a Otimização sob a Saúde e Segurança do Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É perceptível a evolução do conceito da importância da saúde e segurança do indivíduo no ambiente corporativo, 

consequência principalmente da Experiência Hawthorne, que deu magnitude aos valores humanos, deslocando a 

preocupação antes colocada nas tarefas, para as pessoas (CHIAVENATO, 2000). Atualmente, observa-se indicadores 

comprometedores em relação à consciência tanto do empregador como do empregado em viabilizar e utilizar 

adequadamente os recursos disponíveis. “Contemplando escopos diversos, inclusive dados populacionais, têm analisado a 

dinâmica da regulação do trabalho pela Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, (...) e 

indicam que posturas condescendentes com a ilegalidade contribuem para a reprodução dos ilícitos e dos acidentes” 

(FILGUEIRAS, 2017 p. 24). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Planejar soluções para que empregadores otimizem a integridade física e mental de seus colaboradores e explorar maneiras 

de inteirar esses colaboradores nas medidas de prevenção de danos com base nas Normas Regulamentadoras, que são 

requisitos obrigatórios a quaisquer empresas e órgãos do governo que possuem empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referência bibliográfica, textos explorativos para o estudo de segurança no trabalho, artigos acadêmicos, 

citações para melhor compreensão do tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No cenário atual, dispõe-se as Normas Regulamentadoras, a Ergonomia, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), como ferramentas que orientam não somente o que fazer, mas como deve ser 

implementado. Para impulsionar a prudência dos trabalhadores, pode-se adotar métodos motivadores, como realizar 

campanhas de consciencialização com a utilização de exemplos verídicos sobre as consequências causadas pelos riscos, 

aumentar a quantidade de exames periódicos, investir em cursos capacitados para ampliar as oportunidades de 

conhecimento e carreira, realizar treinamentos sobre como manusear os materiais oferecidos e conceder benefícios como 

pausas para atividades físicas e de lazer, pois o que mais tem causado interferência física e psicológica na população é o 

estresse, que “(...) segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de acidentes de trabalho no 

mundo, representando também 25% das notificações de afastamento por incapacidade e, de acordo com os dados da 

Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil só perde para o Japão em número de trabalhadores 

vitimados pelo “mal do século XXI””. (OIT, 2009). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Quando empregado e empregador cumprem com seu papel, há mais qualidade de vida no trabalho, ocasionando maior 

produtividade, rendimento, satisfação pessoal e profissional, consequentemente o aumento da lucratividade. 
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TITULO As Práticas e a Otimização sob a Saúde e Segurança do Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É perceptível a evolução do conceito da importância da saúde e segurança do indivíduo no ambiente corporativo, 

consequência principalmente da Experiência Hawthorne, que deu magnitude aos valores humanos, deslocando a 

preocupação antes colocada nas tarefas, para as pessoas (CHIAVENATO, 2000). Atualmente, observa-se indicadores 

comprometedores em relação à consciência tanto do empregador como do empregado em viabilizar e utilizar 

adequadamente os recursos disponíveis. “Contemplando escopos diversos, inclusive dados populacionais, têm analisado a 

dinâmica da regulação do trabalho pela Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, (...) e 

indicam que posturas condescendentes com a ilegalidade contribuem para a reprodução dos ilícitos e dos acidentes” 

(FILGUEIRAS, 2017 p. 24). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Planejar soluções para que empregadores otimizem a integridade física e mental de seus colaboradores e explorar maneiras 

de inteirar esses colaboradores nas medidas de prevenção de danos com base nas Normas Regulamentadoras, que são 

requisitos obrigatórios a quaisquer empresas e órgãos do governo que possuem empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referência bibliográfica, textos explorativos para o estudo de segurança no trabalho, artigos acadêmicos, 

citações para melhor compreensão do tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No cenário atual, dispõe-se as Normas Regulamentadoras, a Ergonomia, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), como ferramentas que orientam não somente o que fazer, mas como deve ser 

implementado. Para impulsionar a prudência dos trabalhadores, pode-se adotar métodos motivadores, como realizar 

campanhas de consciencialização com a utilização de exemplos verídicos sobre as consequências causadas pelos riscos, 

aumentar a quantidade de exames periódicos, investir em cursos capacitados para ampliar as oportunidades de 

conhecimento e carreira, realizar treinamentos sobre como manusear os materiais oferecidos e conceder benefícios como 

pausas para atividades físicas e de lazer, pois o que mais tem causado interferência física e psicológica na população é o 

estresse, que “(...) segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de acidentes de trabalho no 

mundo, representando também 25% das notificações de afastamento por incapacidade e, de acordo com os dados da 

Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil só perde para o Japão em número de trabalhadores 

vitimados pelo “mal do século XXI””. (OIT, 2009). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Quando empregado e empregador cumprem com seu papel, há mais qualidade de vida no trabalho, ocasionando maior 

produtividade, rendimento, satisfação pessoal e profissional, consequentemente o aumento da lucratividade. 
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TITULO As Práticas e a Otimização sob a Saúde e Segurança do Trabalho 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É perceptível a evolução do conceito da importância da saúde e segurança do indivíduo no ambiente corporativo, 

consequência principalmente da Experiência Hawthorne, que deu magnitude aos valores humanos, deslocando a 

preocupação antes colocada nas tarefas, para as pessoas (CHIAVENATO, 2000). Atualmente, observa-se indicadores 

comprometedores em relação à consciência tanto do empregador como do empregado em viabilizar e utilizar 

adequadamente os recursos disponíveis. “Contemplando escopos diversos, inclusive dados populacionais, têm analisado a 

dinâmica da regulação do trabalho pela Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, (...) e 

indicam que posturas condescendentes com a ilegalidade contribuem para a reprodução dos ilícitos e dos acidentes” 

(FILGUEIRAS, 2017 p. 24). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Planejar soluções para que empregadores otimizem a integridade física e mental de seus colaboradores e explorar maneiras 

de inteirar esses colaboradores nas medidas de prevenção de danos com base nas Normas Regulamentadoras, que são 

requisitos obrigatórios a quaisquer empresas e órgãos do governo que possuem empregados regidos pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de referência bibliográfica, textos explorativos para o estudo de segurança no trabalho, artigos acadêmicos, 

citações para melhor compreensão do tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No cenário atual, dispõe-se as Normas Regulamentadoras, a Ergonomia, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPCs (Equipamento de Proteção Coletiva), como ferramentas que orientam não somente o que fazer, mas como deve ser 

implementado. Para impulsionar a prudência dos trabalhadores, pode-se adotar métodos motivadores, como realizar 

campanhas de consciencialização com a utilização de exemplos verídicos sobre as consequências causadas pelos riscos, 

aumentar a quantidade de exames periódicos, investir em cursos capacitados para ampliar as oportunidades de 

conhecimento e carreira, realizar treinamentos sobre como manusear os materiais oferecidos e conceder benefícios como 

pausas para atividades físicas e de lazer, pois o que mais tem causado interferência física e psicológica na população é o 

estresse, que “(...) segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das principais causas de acidentes de trabalho no 

mundo, representando também 25% das notificações de afastamento por incapacidade e, de acordo com os dados da 

Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil só perde para o Japão em número de trabalhadores 

vitimados pelo “mal do século XXI””. (OIT, 2009). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Quando empregado e empregador cumprem com seu papel, há mais qualidade de vida no trabalho, ocasionando maior 

produtividade, rendimento, satisfação pessoal e profissional, consequentemente o aumento da lucratividade. 
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Geral da Administração. 6ª Ed. Rio de Janeiro, 2000. FILGUEIRAS, Vitor. Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil. 2017 p. 
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TITULO Tributação: lucro presumido x simples nacional qual é a forma mais vantajosa economicamente em 2028 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É de grande conhecimento que a elevada carga tributária no Brasil influencia diretamente a vida, e até mesmo a saúde das 

empresas, podendo até inviabilizar certos negócios, e os gestores por sua vez, acabam por sentir a necessidade de buscar 

melhores resultados. Um planejamento tributário bem efetuado apresenta efeitos positivos, pois impacta sobre toda a 

estrutura de uma organização, proporcionando a segurança necessária na tomada de decisão sobre toda empresa, dando 

suporte na escolha correta sobre qual o regime de tributação será adotado pela empresa no decorrer do ano. A escolha do 

regime de tributação deve ser adotada no início do ano calendário, portanto é importante observar as restrições e as 

exigências que existem na legislação, algumas em relação ao faturamento, outras relacionadas ao tipo de empresa e demais 

características, que serão apresentadas no decorrer deste trabalho. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis. 
 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica para embasamento e a simulação de dados em uma empresa fictícia, 

METODOLOGIA 
prestadora de serviços contábeis, localizada no município de São Paulo, para que através de uma analise do faturamento nos 

anos de 2017 e projeção do seu faturamento para 2018, possa ser definido o regime de tributação mais vantajoso para a 

categoria. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise realizada no ano de 2017, tendo a empresa enquadrada no regime do Lucro Presumido os custos 

referente aos recolhimentos dos tributos seria no valor de R$ 118.756,00, incluindo PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL e INSS 

Patronal. Nesta análise, não será considerado os cálculos de FGTS e Folha de Pagamento, pois a empresa pagara o mesmo 

valor sendo tributada pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional. Ao realizar a projeção para o ano de 2018, ainda empresa 

enquadrada no regime do Lucro Presumido e com uma estimativa maior de faturamento, a DRT teria como custo no 

recolhimento dos tributos o valor de R$ 137.325,10. Ao optar pelo enquadramento no regime do Simples Nacional, a DRT, 

cumprindo a legislação vigente, calcularia seus tributos aplicando a alíquota de 11,40% sobre o faturamento anual, dado por 

R$ 804.000,00, sendo assim, os custos referente aos recolhimentos dos tributos seria de R$ 91.656,00. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a análise dos valores apresentados na projeção para o ano de 2018, a empresa DRT Contabilidade obteve 

maiores benefícios quando enquadrada na tributação do Simples Nacional, além da vantagem em fazer um único 

recolhimento, ainda proporcionaria menores custos referente à tributação. 
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TITULO Tributação: lucro presumido x simples nacional qual é a forma mais vantajosa economicamente em 2028 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É de grande conhecimento que a elevada carga tributária no Brasil influencia diretamente a vida, e até mesmo a saúde das 

empresas, podendo até inviabilizar certos negócios, e os gestores por sua vez, acabam por sentir a necessidade de buscar 

melhores resultados. Um planejamento tributário bem efetuado apresenta efeitos positivos, pois impacta sobre toda a 

estrutura de uma organização, proporcionando a segurança necessária na tomada de decisão sobre toda empresa, dando 

suporte na escolha correta sobre qual o regime de tributação será adotado pela empresa no decorrer do ano. A escolha do 

regime de tributação deve ser adotada no início do ano calendário, portanto é importante observar as restrições e as 

exigências que existem na legislação, algumas em relação ao faturamento, outras relacionadas ao tipo de empresa e demais 

características, que serão apresentadas no decorrer deste trabalho. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis. 
 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica para embasamento e a simulação de dados em uma empresa fictícia, 

METODOLOGIA 
prestadora de serviços contábeis, localizada no município de São Paulo, para que através de uma analise do faturamento nos 

anos de 2017 e projeção do seu faturamento para 2018, possa ser definido o regime de tributação mais vantajoso para a 

categoria. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise realizada no ano de 2017, tendo a empresa enquadrada no regime do Lucro Presumido os custos 

referente aos recolhimentos dos tributos seria no valor de R$ 118.756,00, incluindo PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL e INSS 

Patronal. Nesta análise, não será considerado os cálculos de FGTS e Folha de Pagamento, pois a empresa pagara o mesmo 

valor sendo tributada pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional. Ao realizar a projeção para o ano de 2018, ainda empresa 

enquadrada no regime do Lucro Presumido e com uma estimativa maior de faturamento, a DRT teria como custo no 

recolhimento dos tributos o valor de R$ 137.325,10. Ao optar pelo enquadramento no regime do Simples Nacional, a DRT, 

cumprindo a legislação vigente, calcularia seus tributos aplicando a alíquota de 11,40% sobre o faturamento anual, dado por 

R$ 804.000,00, sendo assim, os custos referente aos recolhimentos dos tributos seria de R$ 91.656,00. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a análise dos valores apresentados na projeção para o ano de 2018, a empresa DRT Contabilidade obteve 

maiores benefícios quando enquadrada na tributação do Simples Nacional, além da vantagem em fazer um único 

recolhimento, ainda proporcionaria menores custos referente à tributação. 
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TITULO Análise lógica da norma de sanção administrativa tributária 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Tomando o direito por linguagem, a semiótica apresenta-se como eficiente instrumental teórico para o seu estudo, tendo em 

vista que se trata do ramo da ciência que se ocupa dos signos linguísticos. De acordo com a semiótica, a investigação dos 

signos deve acontecer em três planos: (I) lógico-sintático; (II) semântico; e (III) pragmático. Analisando o plano lógico- 

sintático, um ramo da filosofia do direito revela-se bastante útil: trata-se da lógica deôntica. No plano lógico, as normas 

jurídicas tributárias, assim com as demais normas que fazem parte do sistema do direito positivo, revestem-se da estrutura 

lógica do hipotético condicional (se H, então deve ser C), trazendo um fato jurídico no lugar do antecedente e uma relação 

jurídica no consequente. Assim, o direito trata de disciplinar condutas humanas intersubjetivas, direcionando-as para a 

realização de um determinado valor. Ocorre que, para que as normas jurídicas tenham juridicidade e eficácia social, 

produzindo na sociedade os resultados desejados, é imprescindível que a elas sejam atreladas sanções. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é analisar a estrutura lógica das normas jurídicas completas e identificar, no interior desta 

estrutura, o lugar das normas que veiculam sanções administrativas tributárias. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Para compreensão do conceito de sanção, é imprescindível a noção da norma jurídica completa, composta por: (i) norma 

jurídica primária, assim compreendida a norma que estabelece uma conduta a ser cumprida; e (ii) norma secundária, que 

prescreve uma sanção mediante a atuação coercitiva do Estado-juiz quando não é satisfeito o objeto da relação jurídica 

presente na norma primária. Dessa forma, a norma jurídica completa pode ser representada pela seguinte fórmula lógica: “D 

{(H (#38)#8594;R (S’, S”)) v (-R (S’, S”) (#38)#8594; R’ (S’, S”’))}”. A norma secundária caracteriza-se pela presença do 

Estado-juiz como sujeito da relação jurídica, o que exclui do conceito de norma secundária as chamadas sanções 

administrativas tão comuns em direito tributário, utilizadas como eficiente método para coibir o inadimplemento de tributos 

e a evasão fiscal. Por outro lado, as normas primárias podem ser classificadas como: (i) “normas primárias dispositivas”, 

classe que abrange as normas que decorrem de ato ou fato lícito; e (ii) “normas primárias sancionadoras”, classe que 

abrange as normas primárias que decorrem de ato ou fato ilícito. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As sanções administrativas tributárias não são normas secundárias, mas normas primárias sancionadoras, que serão 

aplicadas em caso de descumprimento do dever jurídico de se pagar tributo nos moldes da norma primária dispositiva, 

como se demonstra da seguinte fórmula lógica: D{[1ªd.(p . q)] . [1ªs.(-q . r)]}. 
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INTRODUCAO 

O tema Ecossistema de Manguezal é abordado no Ensino Médio como parte do conteúdo de ecologia, normalmente no 

mesmo capítulo dos outros ecossistemas. Este ambiente tem apresentado diversos desafios ao longo dos anos. Por esse 

motivo, apresenta uma grande importância no sentido de sua contextualização e suas aplicações. No processo de 

aprendizagem há a necessidade de pensar em formas que estimulem a participação dos alunos, contribuindo para sua 

formação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão bibliográfica sobre o Ecossistema de Manguezal. Analisar o conteúdo do tema em três livros didáticos, 

de Biologia, do ensino médio. 
 

A revisão bibliográfica foi realizado por meio de pesquisas em livros de ensino superior do acervo da Biblioteca Milton 

Soldani Afonso, da UNISA e em artigos científicos e trabalhos científicos. Os livros didáticos foram analisados levando em 

METODOLOGIA 
consideração a caracterização de Manguezal, a linguagem utilizada, figuras e ilustrações. Livros analisados : Livro 1: 

Conexões com a Biologia. 2ªed. Miguel Thompson (#38); Eloci Peres. São Paulo: Moderna, 2016. Livro 2: Biologia. 3ªed. 

Vivian L. Mendonça. São Paulo: A.J.S, 2016. Livro 3: Biologia: Unidade e Diversidade. 1ªed. José Arnaldo Favaretto. São 

Paulo: FTD S.A, 2016. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O Livros 1 é o mais desprovido de imagens e ilustrações, possui carência na caracterização. Dentre os três livros analisados, 

esta obra é a que apresenta uma menor quantidade de imagens e ilustrações. O Livro 2 traz uma abordagem satisfatória 

sobre o tema, particularmente na caracterização. Apresenta imagens de boa qualidade. O Livro 3 apresenta uma 

caracterização do tema razoável, abordando os principais conceitos, faltando aprofundar sua importância, o que faltou em 

todos os livros. Apresenta um número muito reduzido de imagens. Comparando os três livros observa-se que o livro 2 seria 

o livro mais apropriado para utilizar no ensino médio para o tema: Ecossistema de Manguezal, por apresentar aspectos 

positivos já mencionados. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Nota-se que os benefícios ecológicos e socioeconômicos relacionados com o Ecossistema de Manguezal é de extrema 

importância, e a perda deles é preocupante. Apesar dessa importância, infelizmente os livros didáticos apresentam uma 

abordagem deficiente, principalmente em relação aos outros ecossistemas. 
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TITULO 
Controvérsias na reabilitação oral utilizando implantes osseointegrados em indivíduos em uso de bisfosfonatos: Revisão de 

literatura 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde do seu primeiro relato em 2003 até os dias atuais, a fisiopatologia da osteonecrose induzida por medicamentos 

(MRONJ) ainda não é totalmente compreendida. É definida por osso necrótico, exposto ou que possa ser sondado através de 

fístula, presente por mais de 8 semanas, em pacientes submetidos a terapia antirreabsortiva, sem histórico de radioterapia 

na região de cabeça e pescoço. Pode ocorrer de forma espontânea ou por trauma, cirúrgico ou por prótese. Observa-se a 

patologia não só com a utilização de antirreabsortivos, mas também com a utilização de medicamentos que não são desta 

classe terapêutica, demonstrando que inúmeros fatores contribuem para o surgimento desta. Porém, a complicação é maior 

com o uso de bisfosfonatos, tendo em vista a forte afinidade pelo tecido ósseo e a manutenção dos efeitos a longo prazo, o 

que não acontece com os outros fámacos que têm seus efeitos suprimidos após a suspensão da medicação. Buscam-se 

protocolos de atendimento que permita procedimentos cirúrgicos orais nos pacientes que utilizam esta medicação, sem o 

risco do desenvolvimento da MRONJ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura recente sobre a MRONJ causada por bisfosfonatos e verificar 

as medidas de segurança, para o manejo destes pacientes no âmbito da implantodontia. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca digital pela base de dados Pubmed, buscando artigos no intervalo de 5 anos, incluindo estudos 

clínicos e de revisão, seguido por uma busca manual. Foram excluídos estudos em animais. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A MRONJ apresenta uma baixa incidência de acordo com a literatura, porém, quando ocorre, é de difícil resolução e, muitas 

vezes, de efeitos devastadores. Ainda não existem exames laboratoriais que permitam averiguar a segurança para submeter 

estes pacientes a procedimentos cirúrgicos. A interrupção do fármaco não diminui o risco, porém favorece a cicatrização do 

tecido mole. O exame de telopeptideo carboxiterminal de colágeno tipo I (CTx), embora auxilie na tomada de decisão, não 

indica risco maior ou menor da instalação de MRONJ. A MRONJ pode acometer implantes já osteointegrados e em função, 

sendo um risco a reabilitação destes pacientes com implantes. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Não há consenso na literatura atual em relação a segurança na reabilitação com implantes dos pacientes que utilizam ou 

utilizaram bisfosfonatos. 
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TITULO 
Controvérsias na reabilitação oral utilizando implantes osseointegrados em indivíduos em uso de bisfosfonatos: Revisão de 

literatura 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde do seu primeiro relato em 2003 até os dias atuais, a fisiopatologia da osteonecrose induzida por medicamentos 

(MRONJ) ainda não é totalmente compreendida. É definida por osso necrótico, exposto ou que possa ser sondado através de 

fístula, presente por mais de 8 semanas, em pacientes submetidos a terapia antirreabsortiva, sem histórico de radioterapia 

na região de cabeça e pescoço. Pode ocorrer de forma espontânea ou por trauma, cirúrgico ou por prótese. Observa-se a 

patologia não só com a utilização de antirreabsortivos, mas também com a utilização de medicamentos que não são desta 

classe terapêutica, demonstrando que inúmeros fatores contribuem para o surgimento desta. Porém, a complicação é maior 

com o uso de bisfosfonatos, tendo em vista a forte afinidade pelo tecido ósseo e a manutenção dos efeitos a longo prazo, o 

que não acontece com os outros fámacos que têm seus efeitos suprimidos após a suspensão da medicação. Buscam-se 

protocolos de atendimento que permita procedimentos cirúrgicos orais nos pacientes que utilizam esta medicação, sem o 

risco do desenvolvimento da MRONJ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura recente sobre a MRONJ causada por bisfosfonatos e verificar 

as medidas de segurança, para o manejo destes pacientes no âmbito da implantodontia. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca digital pela base de dados Pubmed, buscando artigos no intervalo de 5 anos, incluindo estudos 

clínicos e de revisão, seguido por uma busca manual. Foram excluídos estudos em animais. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A MRONJ apresenta uma baixa incidência de acordo com a literatura, porém, quando ocorre, é de difícil resolução e, muitas 

vezes, de efeitos devastadores. Ainda não existem exames laboratoriais que permitam averiguar a segurança para submeter 

estes pacientes a procedimentos cirúrgicos. A interrupção do fármaco não diminui o risco, porém favorece a cicatrização do 

tecido mole. O exame de telopeptideo carboxiterminal de colágeno tipo I (CTx), embora auxilie na tomada de decisão, não 

indica risco maior ou menor da instalação de MRONJ. A MRONJ pode acometer implantes já osteointegrados e em função, 

sendo um risco a reabilitação destes pacientes com implantes. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Não há consenso na literatura atual em relação a segurança na reabilitação com implantes dos pacientes que utilizam ou 

utilizaram bisfosfonatos. 
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TITULO 
Controvérsias na reabilitação oral utilizando implantes osseointegrados em indivíduos em uso de bisfosfonatos: Revisão de 

literatura 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde do seu primeiro relato em 2003 até os dias atuais, a fisiopatologia da osteonecrose induzida por medicamentos 

(MRONJ) ainda não é totalmente compreendida. É definida por osso necrótico, exposto ou que possa ser sondado através de 

fístula, presente por mais de 8 semanas, em pacientes submetidos a terapia antirreabsortiva, sem histórico de radioterapia 

na região de cabeça e pescoço. Pode ocorrer de forma espontânea ou por trauma, cirúrgico ou por prótese. Observa-se a 

patologia não só com a utilização de antirreabsortivos, mas também com a utilização de medicamentos que não são desta 

classe terapêutica, demonstrando que inúmeros fatores contribuem para o surgimento desta. Porém, a complicação é maior 

com o uso de bisfosfonatos, tendo em vista a forte afinidade pelo tecido ósseo e a manutenção dos efeitos a longo prazo, o 

que não acontece com os outros fámacos que têm seus efeitos suprimidos após a suspensão da medicação. Buscam-se 

protocolos de atendimento que permita procedimentos cirúrgicos orais nos pacientes que utilizam esta medicação, sem o 

risco do desenvolvimento da MRONJ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura recente sobre a MRONJ causada por bisfosfonatos e verificar 

as medidas de segurança, para o manejo destes pacientes no âmbito da implantodontia. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma busca digital pela base de dados Pubmed, buscando artigos no intervalo de 5 anos, incluindo estudos 

clínicos e de revisão, seguido por uma busca manual. Foram excluídos estudos em animais. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A MRONJ apresenta uma baixa incidência de acordo com a literatura, porém, quando ocorre, é de difícil resolução e, muitas 

vezes, de efeitos devastadores. Ainda não existem exames laboratoriais que permitam averiguar a segurança para submeter 

estes pacientes a procedimentos cirúrgicos. A interrupção do fármaco não diminui o risco, porém favorece a cicatrização do 

tecido mole. O exame de telopeptideo carboxiterminal de colágeno tipo I (CTx), embora auxilie na tomada de decisão, não 

indica risco maior ou menor da instalação de MRONJ. A MRONJ pode acometer implantes já osteointegrados e em função, 

sendo um risco a reabilitação destes pacientes com implantes. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Não há consenso na literatura atual em relação a segurança na reabilitação com implantes dos pacientes que utilizam ou 

utilizaram bisfosfonatos. 
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INTRODUCAO 

Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis reveses. A Adega 

Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o planejamento para minimizar 

falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e 

transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o produto, satisfazendo o 

cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, processo de armazenagem, 

até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos. Logística tem impacto em todos os 

processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se comprar bem, 

agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de pesquisa, 

análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas ADEGA MALI. 
 

 

 
O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com a utilização de 

METODOLOGIA dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando principalmente que 

o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a empresa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no departamento 

de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP garantindo quantidade 

satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos custos. Assim a ADEGA 

MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros com transportes, fazendo 

com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, possibilitou a 

tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em todas as subáreas 

através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior lucratividade. A Adega 

MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e minimizando erros, pois é de 

suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de seus funcionários, para   

atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas gera melhores resultados, 

eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa adquire e dessa forma 

melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis reveses. A Adega 

Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o planejamento para minimizar 

falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e 

transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o produto, satisfazendo o 

cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, processo de armazenagem, 

até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos. Logística tem impacto em todos os 

processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se comprar bem, 

agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de pesquisa, 

análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas ADEGA MALI. 
 

 

 
O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com a utilização de 

METODOLOGIA dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando principalmente que 

o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a empresa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no departamento 

de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP garantindo quantidade 

satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos custos. Assim a ADEGA 

MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros com transportes, fazendo 

com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, possibilitou a 

tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em todas as subáreas 

através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior lucratividade. A Adega 

MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e minimizando erros, pois é de 

suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de seus funcionários, para   

atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas gera melhores resultados, 

eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa adquire e dessa forma 

melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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INTRODUCAO 

Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis reveses. A Adega 

Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o planejamento para minimizar 

falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e 

transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o produto, satisfazendo o 

cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, processo de armazenagem, 

até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos. Logística tem impacto em todos os 

processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se comprar bem, 

agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de pesquisa, 

análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas ADEGA MALI. 
 

 

 
O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com a utilização de 

METODOLOGIA dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando principalmente que 

o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a empresa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no departamento 

de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP garantindo quantidade 

satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos custos. Assim a ADEGA 

MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros com transportes, fazendo 

com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, possibilitou a 

tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em todas as subáreas 

através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior lucratividade. A Adega 

MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e minimizando erros, pois é de 

suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de seus funcionários, para   

atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas gera melhores resultados, 

eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa adquire e dessa forma 

melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis reveses. A Adega 

Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o planejamento para minimizar 

falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e 

transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o produto, satisfazendo o 

cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, processo de armazenagem, 

até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos. Logística tem impacto em todos os 

processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se comprar bem, 

agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de pesquisa, 

análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas ADEGA MALI. 
 

 

 
O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com a utilização de 

METODOLOGIA dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando principalmente que 

o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a empresa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no departamento 

de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP garantindo quantidade 

satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos custos. Assim a ADEGA 

MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros com transportes, fazendo 

com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, possibilitou a 

tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em todas as subáreas 

através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior lucratividade. A Adega 

MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e minimizando erros, pois é de 

suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de seus funcionários, para   

atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas gera melhores resultados, 

eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa adquire e dessa forma 

melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Estrategia na Negociação de Compras - Ferramenta para Reduzir Custo - Adega Mali 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Mediante as constantes atualizações do mercado, as organizações devem estar precavidas para possíveis reveses. A Adega 

Mali, uma microempresa no ramo de distribuição de bebidas, não é diferente, tendo em vista o planejamento para minimizar 

falhas, gastos e desperdícios de tempo. Nesse sentido, a logística atua, em quatro subáreas (compras, estoque, PPCP e 

transportes) para entrega dos pedidos mais eficiente e rápido e mais que isso, entregar bem o produto, satisfazendo o 

cliente em todos os aspectos, mostrando um processo qualificado desde a entrada do produto, processo de armazenagem, 

até o cliente final. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Segundo Ballou, logística transpõe em algo a mais que movimentação de produtos. Logística tem impacto em todos os 

processos da empresa. Ressaltando suas subáreas, fica claro que para ter preço competitivo, deve-se comprar bem, 

agregando seu devido valor, gerando resultados positivos. Dessa forma, esse artigo se apresenta através de pesquisa, 

análise e descrição as contribuições da operação para a estratégia ser aplicada na distribuidora de bebidas ADEGA MALI. 
 

 

 
O presente artigo tem o embasamento e a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, com a utilização de 

METODOLOGIA dados secundários (livros acadêmicos, artigos da Internet, etc.) e conhecimento da empresa, verificando principalmente que 

o setor de compras vem de fato atuando e trazendo resultados positivos e melhores custos para a empresa. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com o entendimento claro ao que se refere à Logística e suas subáreas, houve melhorias principalmente no departamento 

de compras onde as negociações são baseadas em informações transmitidas pelo estoque e PPCP garantindo quantidade 

satisfatória dos estoques, evitando compras aleatórias sem planejamento garantindo equilíbrio nos custos. Assim a ADEGA 

MALI consegue atender prazos estipulados, minimizando erros processuais e transtornos futuros com transportes, fazendo 

com que o cliente final receba seu pedido em ordem dentro do prazo estimado. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo possibilitou a verificação de pontos falhos na logística da ADEGA MALI, ao mesmo tempo, possibilitou a 

tomada de ações necessárias principalmente no setor de compras, para que melhorias acontecessem em todas as subáreas 

através de uma maior integração entre as áreas envolvidas trazendo bons resultados e gerando maior lucratividade. A Adega 

MALI passou a aplicar melhor as subáreas da logística no processo como um todo, sanando e minimizando erros, pois é de 

suma importância que a empresa explore ao máximo seus recursos também a capacidade de seus funcionários, para   

atender bem o cliente final. Conclui-se que o setor de compras bem alinhado com as demais áreas gera melhores resultados, 

eficiência e eficácia, agregando valores, através do aporte de conhecimento que a empresa adquire e dessa forma 

melhorando cada vez mais a qualidade de seus processos. 
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TITULO Abordagem Fisioterapeutica para tratamento na Lesão por pressão 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As Lesões por pressão, são áreas comprometidas na pele e tecidos subjacentes, causadas por compressão, atrito ou trauma 

mecânico. Uma ferida crônica gera um problema de saúde complexo e pode desencandear complicações como: 

comprometimentos da função, estruturas corporais, limitações nas atividades, dependência de assistência durante a vida, 

depressão, infecção, má nutrição, perda de membros e até óbito. A detecção precoce das LPs, facilita a reconstituição da 

lesão e melhora da qualidade de vida do paciente. O fisioterapeuta atua em várias etapas do acometimento da LP, desde a 

prevenção com exercícios ativos e passivos, mantendo a integridade física da pele acelerando o processo cicatricial, através 

das técnicas e condutas. O fisioterapeuta é fundamental, desde a prevenção até a reabilitação, pois o oferece ferramentas 

capazes de minimizar tal problema, com procedimentos não invasivos e com alto índice de tolerância pelos tecidos. É 

primordial que o fisioterapeuta e a equipe fortaleçam técnicas para que os pacientes aprendam a controlar os fatores que 

podem ajudar no processo de cicatrização, tais como controle da pressão arterial, dieta, fatores que provocam agressão ao 

tecido lesionado. O objetivo terapêutico da microcorrente é organizar o fluxo de correntes, acelerar o processo de reparação 

tecidual, produzir efeito bactericida e diminuir a dor. A laserterapia acelera a cicatrização, estimulando atividade 

mitocondrial, causando um aumento da síntese de Trifosfato de adenosina e oferece um efeito de sinalização celular, 

promovendo proliferação celular e citoproteção, além de intensificar a reabsorção da fibrina, aumentar a quantidade de 

tecido de granulação e diminuir liberação de mediadores inflamatórios. O gerador de alta frequência, opera com correntes 

alternadas (tensão elevada e baixa intensidade) e eletrodos de vidro, que contêm em seu interior vácuo (ar rarefeito) ou gás 

(neon), tem a capacidade de produzir alterações fisiológicas com efeitos imediatos, por sua ação bactericida, antisséptica e 

anti-inflamatória. 
 

 

 
OBJETIVOS Aprender sobre a atuação fisioterapêutica no tratamento de Lesão por pressão. 

 

 

METODOLOGIA 
Realizar uma revisão bibliográfica sobre a atuação fisioterapêutica na lesão por pressão, destacando sua definição, 

etiologia, classificação e tratamento fisioterapêutico, nos idiomas português e inglês, dos anos 2001 à 2016. 
 

 

RESULTADOS 
As lesões por pressão (LP) são descritas como dano localizado na pele ou tecido, geralmente sobre um osso proeminente, 

que pode estar relacionado à equipamentos médicos ou outro tipo de dispositivo. 
 
 

 
CONCLUSOES 

A associação dos recursos eletroterapêuticos utilizados alternadamente da Alta Frequência, Laser e Microcorrente no 

tratamento de Lesão por pressão (LP) é de grande eficácia. O uso desses equipamentos auxiliam no processo cicatricial e é 

de grande importância aos profissionais da área da saúde, com bons resultados ao tratamento destas afecções. 
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TITULO Proposta de tratamento fisioterapeutico pré e pós-protetização para pacientes amputados de membro inferior 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Pode-se definir a amputação como a retirada total ou parcial de um ou mais membros, essa retirada ocorre principalmente 

de forma cirúrgica, para alguns pacientes essas amputações estão relacionadas com terror, mutilação e derrota, levando-os 

a associação com incapacidade e dependência, tendo sua maior prevalência em membro inferior, 85% dos casos. A 

fisioterapia conta com diversas técnicas para trabalhar na reabilitação desse paciente, sendo a cinesioterapia uma das 

principais por poder trabalhar o corpo todo com inúmeros objetivos e recursos. 
 

 

 
OBJETIVOS Criar um programa de tratamento para indivíduos amputados de membro inferior pré e pós-protetização. 

 

Este trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, sendo um trabalho teórico – pratico com proposta de tratamento, 

METODOLOGIA 
através da criação de um protocolo para indivíduos amputados de membro inferior pré e pós protetização. A busca de 

materiais foi através de livros e artigos científicos, realizada nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO de 2011 á 

2017, no idioma português. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A fisioterapia é vista como um dos principais componentes para a reabilitação do individuo que sofreu a amputação, pois, 

pode ser iniciada antes mesmo da amputação ser realizada e principalmente após durante seu processo de reabilitação e 

adaptação pré e pós-protetização. A partir daí sugere-se a criação de um programa de tratamento pré e pós-protetização 

para pacientes amputados de membro inferior. Carvalho, J.A. (2003), mostra que através da cinesioterapia é realizado um 

tratamento global para o amputado, conseguindo trazer maior potencial funcional para uma futura protetização. A 

reabilitação pós-protética é a última etapa do tratamento do amputado, com foco em sua deambulação independente. 

Segundo Boccolini, F. (1990) o fisioterapeuta deve realizar um exame no paciente, onde sua finalidade principal é a avaliação 

e determinação de funções e da capacidade física de execução. Terminando a avaliação, deve-se dar inicio ao tratamento de 

condicionamento global, onde entra toda a reabilitação motora. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A amputação é um processo que afeta o paciente como um todo, trazendo alterações físicas, motoras e na qualidade de 

vida, onde ele se sente incapaz e dependente. A reabilitação fisioterapeutica é de suma importância para que o amputado 

volte a sua vida e á realizar suas tarefas com o máximo de independência. Deste modo, um programa de tratamento foi 

proposto, pois esses exercícios e treinos trazem aumento de mobilidade, força, flexibilidade, equilíbrio e auxiliam a marcha 

do paciente, diminuindo seus riscos de queda e melhorando sua qualidade de vida. Sendo assim, o tratamento pré e pós- 

protetização através de exercícios mostra-se eficiente de acordo com os estudos realizados e é indispensável para a 

reabilitação. 
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TITULO Custos decorrentes de anomalias no fluxo operacional das indústrias 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o crescente aumento da demanda de produção as indústrias tendem a adotar estratégias competitivas e a 

sustentabilidade torna-se um fator determinante para a continuidade da atuação no mercado cada vez mais estratégico. 

Controlar custos de produção, principalmente aqueles decorrentes de erros ou falhas operacionais pode contribuir de forma 

significativa para o aumento da lucratividade dessas organizações, principalmente em cenário de crise econômica como o 

que tem se mostrado no período a partir de 2013 no Brasil. De acordo com informações publicadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) após três anos de recessão 2014 (-3,0%), 2015 (-8,3%) e 2016 (-6,4%), a produção 

industrial no País cresceu 2,5% em 2017, tendo o melhor desempenho desde 2010, quando a alta foi de 10,2%. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo promover a reflexão sobre erros no ambiente industrial que resultam no aumento dos custos 

operacionais e redução da lucratividade. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada em referências bibliográficas que se dá em função da consulta de livros e artigos 

sobre o tema apresentado e análise qualitativa sobre informações publicada pelo IBGE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Correa (2010, p. 387), explica que saber distribuir uma equipe, calcular demandas e planejar logísticas são algumas das 

atividades que que podem aumentar a produção de forma significativa. Já Meglioni (2001, p.221) ressalta que mitigar 

custos operacionais que levam a perdas financeiras consideráveis trazem contribuições significativas na melhoria da 

lucratividade. Numa indústria, os funcionários devem ser alocados em equilíbrio ao setor, a fim de que a produção aconteça 

de forma dinâmica respeitando suas respectivas habilidades para o exercício da função com maior eficiência. Outra questão 

importante é a falta de planejamento em relação à produção com a qual a empresa se compromete e o que está preparada 

para atender. Nesse sentido deve-se privilegiar o crescimento coerente, estável e uniforme. Na indústria, tudo deve funcionar 

de forma integrada e dinâmica, com os setores ligados e interagindo, evitando contratempos. Planejar a cadeia de produção 

é primordial para o dinamismo da empresa. Cabe ainda ressaltar a importância da comunicação interna, que deve se 

apresentar de maneira transparente e organizada. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura investigada sobre Gestão de Custos e de Produção verifica-se que no cenário onde o faturamento das 

empresas tem sido reduzido em função da crise econômica, deve-se racionalizar os processos operacionais reduzindo 

custos decorrentes de falhas na operação industrial, geralmente convive com anomalias que levam a consequências 

financeiras. Dados estratégicos sobre produção, estoque, mão de obra, finanças e demandas, principalmente, devem estar 

sempre atualizados e disponíveis para contribuírem no acompanhamento de fluxos operacionais na busca ao perfeito 

funcionamento das atividades em todo o processo produtivo se apresenta com situação fundamental a economia de 

recursos humanos, financeiros, tecnológicos e produtivos (matéria-prima). 
 

 

 

REFERENCIAS 
CORREA, H. Gestão de Serviços. Ed. Pearson. 2010. MEGLIONI, E. Custos. São Paulo: Makron Books, 2001. IBGE. Disponível 

em (#60)/www.ibge.gov.br/(#62) Acesso em 06 de ago de 2018. 
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TITULO Custos decorrentes de anomalias no fluxo operacional das indústrias 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o crescente aumento da demanda de produção as indústrias tendem a adotar estratégias competitivas e a 

sustentabilidade torna-se um fator determinante para a continuidade da atuação no mercado cada vez mais estratégico. 

Controlar custos de produção, principalmente aqueles decorrentes de erros ou falhas operacionais pode contribuir de forma 

significativa para o aumento da lucratividade dessas organizações, principalmente em cenário de crise econômica como o 

que tem se mostrado no período a partir de 2013 no Brasil. De acordo com informações publicadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) após três anos de recessão 2014 (-3,0%), 2015 (-8,3%) e 2016 (-6,4%), a produção 

industrial no País cresceu 2,5% em 2017, tendo o melhor desempenho desde 2010, quando a alta foi de 10,2%. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo promover a reflexão sobre erros no ambiente industrial que resultam no aumento dos custos 

operacionais e redução da lucratividade. 
 

 

METODOLOGIA 
A elaboração da pesquisa está pautada em referências bibliográficas que se dá em função da consulta de livros e artigos 

sobre o tema apresentado e análise qualitativa sobre informações publicada pelo IBGE. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Correa (2010, p. 387), explica que saber distribuir uma equipe, calcular demandas e planejar logísticas são algumas das 

atividades que que podem aumentar a produção de forma significativa. Já Meglioni (2001, p.221) ressalta que mitigar 

custos operacionais que levam a perdas financeiras consideráveis trazem contribuições significativas na melhoria da 

lucratividade. Numa indústria, os funcionários devem ser alocados em equilíbrio ao setor, a fim de que a produção aconteça 

de forma dinâmica respeitando suas respectivas habilidades para o exercício da função com maior eficiência. Outra questão 

importante é a falta de planejamento em relação à produção com a qual a empresa se compromete e o que está preparada 

para atender. Nesse sentido deve-se privilegiar o crescimento coerente, estável e uniforme. Na indústria, tudo deve funcionar 

de forma integrada e dinâmica, com os setores ligados e interagindo, evitando contratempos. Planejar a cadeia de produção 

é primordial para o dinamismo da empresa. Cabe ainda ressaltar a importância da comunicação interna, que deve se 

apresentar de maneira transparente e organizada. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura investigada sobre Gestão de Custos e de Produção verifica-se que no cenário onde o faturamento das 

empresas tem sido reduzido em função da crise econômica, deve-se racionalizar os processos operacionais reduzindo 

custos decorrentes de falhas na operação industrial, geralmente convive com anomalias que levam a consequências 

financeiras. Dados estratégicos sobre produção, estoque, mão de obra, finanças e demandas, principalmente, devem estar 

sempre atualizados e disponíveis para contribuírem no acompanhamento de fluxos operacionais na busca ao perfeito 

funcionamento das atividades em todo o processo produtivo se apresenta com situação fundamental a economia de 

recursos humanos, financeiros, tecnológicos e produtivos (matéria-prima). 
 

 

 

REFERENCIAS 
CORREA, H. Gestão de Serviços. Ed. Pearson. 2010. MEGLIONI, E. Custos. São Paulo: Makron Books, 2001. IBGE. Disponível 

em (#60)/www.ibge.gov.br/(#62) Acesso em 06 de ago de 2018. 
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TITULO Pesquisa Coproparasitológica em Anatídeos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As aves podem ser acometidas por uma variedade de endoparasitas, os danos causados ao hospedeiro e sintomatologia 

dependem da patogenicidade e intensidade infestação e do estado geral do animal. As endoparasitoses são comumente 

encontradas, e quando se tratam de animais de criações extensivas as endoparasitoses são causadoras desde desconforto 

aos animais, até grandes perdas econômicas aos seus criadores. Podendo as instalações serem muitas vezes o reservatório 

de parasitos e seus hospedeiros intermediários. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi identificar os parasitos intestinais mais prevalentes em anatídeos criados em regime extensivo, 

mediante a realização de exames coproparasitológicos de cada recinto da propriedade mapeada. 
 

Foram coletadas amostras fecais de várias espécies de anatídeos, entre eles Pato Mandarim, Marreco Carolinas, Tadornas, 

provenientes de uma criação extensiva localizada no Município de São Paulo-SP, com sintomatologia clínica de 

METODOLOGIA 
endoparasitose ou não, após identificação da espécie. Para o diagnóstico coproparasitológico, as amostras foram coletadas 

em formato de pool de fezes de cada recinto da Criação com o uso de frascos de testes diagnósticos Coproplus® 

fornecidos pela empresa NL Diagnóstica os quais já possuem conservante SAF, agitadas em movimentos circulares e 

levadas para análise em laboratório. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram coletadas duas amostras de cada um dos recintos da propriedade, em dois momentos diferentes, e analisadas 

individualmente em laboratório dentro do prazo máximo de 30 dias após a coleta. Amostras coletadas: 54 recintos/108 

amostras. Recintos contaminados: 26 recintos. Parasitos encontrados: Eimeria spp. 34%, Capillária sp. 15%, Heterakis 6%, 

Balantidium 15%. Após a análise de todas as amostras foram encontrados parasitos que não são de ciclo parasitológico de 

aves, como o Balantidium. Sendo relatado pelo proprietário da criação que alguns animais haviam sido transferidos de uma 

criação de suínos para a criação de anatídeos. Justificando a presença do parasito. Trata-se de um parasito do ciclo de 

mamíferos, incluindo suínos. Os suínos se infectam pela ingestão de fezes contaminadas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Houve uma prevalência de Eiméria sp, Capilária sp e Heterakis, demonstrando a importância que a propriedade tenha uma 

área para quarentena, onde os animais possam ser inspecionados físico e laboratorialmente antes de serem introduzidos na 

criação. Todos os parasitos encontrados são de fácil disseminação e podem acarretar diversos problemas para a criação, 

desde ovos de má qualidade até mesmo o óbito das aves. Levando assim a diversos prejuízos econômicos e a saúde dos 

animais. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

1. GOMES, A. I. J. G; Contribuição para a caracterização do parasitismo gastrointestinal e pulmonar em suínos da raça 

Alentejana do distrito de Évora. Dissertação de Mestrado em medicina veterinária, Lisboa, 2009. 2. CUBAS, Z. S; GODOY, S. 

N. Algumas doenças de aves ornamentais. In: Congresso Rio de Janeiro, 2004. 
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TITULO Pesquisa Coproparasitológica em Anatídeos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As aves podem ser acometidas por uma variedade de endoparasitas, os danos causados ao hospedeiro e sintomatologia 

dependem da patogenicidade e intensidade infestação e do estado geral do animal. As endoparasitoses são comumente 

encontradas, e quando se tratam de animais de criações extensivas as endoparasitoses são causadoras desde desconforto 

aos animais, até grandes perdas econômicas aos seus criadores. Podendo as instalações serem muitas vezes o reservatório 

de parasitos e seus hospedeiros intermediários. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi identificar os parasitos intestinais mais prevalentes em anatídeos criados em regime extensivo, 

mediante a realização de exames coproparasitológicos de cada recinto da propriedade mapeada. 
 

Foram coletadas amostras fecais de várias espécies de anatídeos, entre eles Pato Mandarim, Marreco Carolinas, Tadornas, 

provenientes de uma criação extensiva localizada no Município de São Paulo-SP, com sintomatologia clínica de 

METODOLOGIA 
endoparasitose ou não, após identificação da espécie. Para o diagnóstico coproparasitológico, as amostras foram coletadas 

em formato de pool de fezes de cada recinto da Criação com o uso de frascos de testes diagnósticos Coproplus® 

fornecidos pela empresa NL Diagnóstica os quais já possuem conservante SAF, agitadas em movimentos circulares e 

levadas para análise em laboratório. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram coletadas duas amostras de cada um dos recintos da propriedade, em dois momentos diferentes, e analisadas 

individualmente em laboratório dentro do prazo máximo de 30 dias após a coleta. Amostras coletadas: 54 recintos/108 

amostras. Recintos contaminados: 26 recintos. Parasitos encontrados: Eimeria spp. 34%, Capillária sp. 15%, Heterakis 6%, 

Balantidium 15%. Após a análise de todas as amostras foram encontrados parasitos que não são de ciclo parasitológico de 

aves, como o Balantidium. Sendo relatado pelo proprietário da criação que alguns animais haviam sido transferidos de uma 

criação de suínos para a criação de anatídeos. Justificando a presença do parasito. Trata-se de um parasito do ciclo de 

mamíferos, incluindo suínos. Os suínos se infectam pela ingestão de fezes contaminadas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Houve uma prevalência de Eiméria sp, Capilária sp e Heterakis, demonstrando a importância que a propriedade tenha uma 

área para quarentena, onde os animais possam ser inspecionados físico e laboratorialmente antes de serem introduzidos na 

criação. Todos os parasitos encontrados são de fácil disseminação e podem acarretar diversos problemas para a criação, 

desde ovos de má qualidade até mesmo o óbito das aves. Levando assim a diversos prejuízos econômicos e a saúde dos 

animais. 
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INTRODUCAO 

Com o avanço tecnológico, rápidas transformações, pressão de consumo, ameaça de perda de emprego e avanço das 

indústrias o estilo de vida da população vem se modificando nas últimas décadas, gerando aumento do número de pessoas 

sedentárias, o que antes se preocupava com as doenças infecciosas hoje elas são substituídas por doenças crônicas e 

daquelas originadas pelo homem, no caso do estresse. Esse fato é consequência das condições e longas jornadas de 

trabalho. A fim de minimizar essas consequências as empresas passaram a adotar a Ginástica Laboral, como um meio de 

contornar esses problemas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

GERAL Apresentar os benefícios psicofisiológicos da prática da ginástica laboral por um período de três meses em uma 

empresa de serviços na área educacional. ESPECÍFICOS Caracterizar a população trabalhadora, Identificar a presença, 

localização e intensidade de dor, Identificar as posturas de trabalho, Verificar o estilo de vida dos trabalhadores, Verificar a 

qualidade de vida dos trabalhadores e, Elaborar um folder educativo com exercícios de alongamento para a prática da GL 

após os três meses de orientação específica. 
 

 

 
A pesquisa foi desenvolvida na empresa Instituto do Grêmio Politécnico para o Desenvolvimento da Educação, situada na 

METODOLOGIA zona sul de São Paulo. A amostra foi composta de doze trabalhadores, porém dois deixaram de participar da pesquisa por 

motivo de desligamento da empresa, sendo assim, participaram da amostra final dez trabalhadores. 
 

 
 

RESULTADOS 

Quando perguntados se utilizavam os membros superiores continuadamente, todos responderam que sim, porém nove 

(90%) disseram que suas atividades são repetitivas e apenas um (10%) disse que não. Quanto ao quadro de dor antes da GL 

100% dos funcionários referiram dor antes da intervenção em diversas regiões do corpo e diferentes intensidades, 

principalmente em pescoço, região cervical, ombros, pernas e coluna vertebral, menos em braços que não foi relatado por 

nenhum deles. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Sabe-se que a ginástica laboral é uma grande aliada para a prevenção de doenças ocupacionais, como as LER/DORT, além 

de promover bem estar e melhora da qualidade de vida. Por isso, a realização deste trabalho possibilitou compreender a 

necessidade da implantação de um programa de ginástica laboral nas empresas. 
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TITULO Desafios do Microempreendedor Individual no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Constituir uma microempresa individual (MEI) tem se tornando uma realidade cada vez maior para os brasileiros que 

perderam o emprego nos últimos anos em decorrência da intensificação da crise econômica. Essa modalidade de 

organização é constituída por um indivíduo que cria uma empresa e fatura até R$ 81 mil por ano. Porém, a partir de 

informações publicadas pelo SEBRAE (2017), identificou-se que 24,4% dessas instituições empresas fecham as portas com 

menos de dois anos de existência, podendo chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de quatro anos. A hipótese a 

ser investigada no presente estudo é que essas organizações fecham pela inexperiência em gestão dos seus proprietários 

mais especificamente na gestão financeira dos recursos acompanhada das dificuldades impostas pelo mercado na 

concessão de crédito. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir investigar os principais motivos que contribuem com o encerramento precoce das 

microempresas individuais no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A cerca do problema levantado, fechamento precoce de microempresas individuais identifica-se a partir de relatório técnicos 

produzidos pelo SEBRAE que 30% de organizações desse porte não mantém relações com instituições financeiras na 

qualidade de pessoas jurídicas, o que nos leva a conclusão de que 70% se relacionam com bancos na forma de pessoa 

física, tornando as operações de crédito para satisfazerem sua necessidade de capital de giro onerosas com a cobrança de 

taxas de juros maiores e burocráticas por não disporem de garantias reais a serem ofertadas. A ausência de preparo sobre 

procedimentos que envolvem a gestão de uma empresa também é evidenciada nos documentos consultados, o que também 

aumentam as dificuldades de aprovação de linhas de crédito. Entre os fatores identificados destacamos que ao abrir a 

empresa, parte não dispõe de informações sobre o seu mercado, 46% não sabiam o número de clientes e hábitos de 

consumo, 39% desconheciam a necessidade de capital de giro, 38% não sabiam o número de concorrentes, 32% 

desconheciam os aspectos legais do negócio. Brigham (2001, p.339) afirma que a gestão financeira é importante em toda 

atividade empresarial como forma de oferecer informações sobre disponibilidades, fluxo de entradas e saídas que impactam 

na manutenção da empresa no mercado. Nesse sentido, promovem alternativas para financiarem o capital de giro tais como 

a prorrogação de prazos, utilização de linhas de crédito rotativo (cheque especial e cartões de crédito) afeta drasticamente o 

fluxo de caixa gerando consequências, como inadimplência e até mesmo o fechamento da empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, onde o microeemprededor individual possui 

dificuldades na obtenção de crédito por consequência de não apresentar as condições desejáveis para manterem 

relacionamento com bancos na forma de pessoas jurídicas ocasionando custos maiores nas operações de crédito como 

pessoas físicas e, sobretudo por não evidenciarem informações consistentes sobre o mercado o qual se relacionam. 
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TITULO Desafios do Microempreendedor Individual no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Constituir uma microempresa individual (MEI) tem se tornando uma realidade cada vez maior para os brasileiros que 

perderam o emprego nos últimos anos em decorrência da intensificação da crise econômica. Essa modalidade de 

organização é constituída por um indivíduo que cria uma empresa e fatura até R$ 81 mil por ano. Porém, a partir de 

informações publicadas pelo SEBRAE (2017), identificou-se que 24,4% dessas instituições empresas fecham as portas com 

menos de dois anos de existência, podendo chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de quatro anos. A hipótese a 

ser investigada no presente estudo é que essas organizações fecham pela inexperiência em gestão dos seus proprietários 

mais especificamente na gestão financeira dos recursos acompanhada das dificuldades impostas pelo mercado na 

concessão de crédito. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir investigar os principais motivos que contribuem com o encerramento precoce das 

microempresas individuais no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A cerca do problema levantado, fechamento precoce de microempresas individuais identifica-se a partir de relatório técnicos 

produzidos pelo SEBRAE que 30% de organizações desse porte não mantém relações com instituições financeiras na 

qualidade de pessoas jurídicas, o que nos leva a conclusão de que 70% se relacionam com bancos na forma de pessoa 

física, tornando as operações de crédito para satisfazerem sua necessidade de capital de giro onerosas com a cobrança de 

taxas de juros maiores e burocráticas por não disporem de garantias reais a serem ofertadas. A ausência de preparo sobre 

procedimentos que envolvem a gestão de uma empresa também é evidenciada nos documentos consultados, o que também 

aumentam as dificuldades de aprovação de linhas de crédito. Entre os fatores identificados destacamos que ao abrir a 

empresa, parte não dispõe de informações sobre o seu mercado, 46% não sabiam o número de clientes e hábitos de 

consumo, 39% desconheciam a necessidade de capital de giro, 38% não sabiam o número de concorrentes, 32% 

desconheciam os aspectos legais do negócio. Brigham (2001, p.339) afirma que a gestão financeira é importante em toda 

atividade empresarial como forma de oferecer informações sobre disponibilidades, fluxo de entradas e saídas que impactam 

na manutenção da empresa no mercado. Nesse sentido, promovem alternativas para financiarem o capital de giro tais como 

a prorrogação de prazos, utilização de linhas de crédito rotativo (cheque especial e cartões de crédito) afeta drasticamente o 

fluxo de caixa gerando consequências, como inadimplência e até mesmo o fechamento da empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, onde o microeemprededor individual possui 

dificuldades na obtenção de crédito por consequência de não apresentar as condições desejáveis para manterem 

relacionamento com bancos na forma de pessoas jurídicas ocasionando custos maiores nas operações de crédito como 

pessoas físicas e, sobretudo por não evidenciarem informações consistentes sobre o mercado o qual se relacionam. 
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INTRODUCAO 

Constituir uma microempresa individual (MEI) tem se tornando uma realidade cada vez maior para os brasileiros que 

perderam o emprego nos últimos anos em decorrência da intensificação da crise econômica. Essa modalidade de 

organização é constituída por um indivíduo que cria uma empresa e fatura até R$ 81 mil por ano. Porém, a partir de 

informações publicadas pelo SEBRAE (2017), identificou-se que 24,4% dessas instituições empresas fecham as portas com 

menos de dois anos de existência, podendo chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de quatro anos. A hipótese a 

ser investigada no presente estudo é que essas organizações fecham pela inexperiência em gestão dos seus proprietários 

mais especificamente na gestão financeira dos recursos acompanhada das dificuldades impostas pelo mercado na 

concessão de crédito. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir investigar os principais motivos que contribuem com o encerramento precoce das 

microempresas individuais no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A cerca do problema levantado, fechamento precoce de microempresas individuais identifica-se a partir de relatório técnicos 

produzidos pelo SEBRAE que 30% de organizações desse porte não mantém relações com instituições financeiras na 

qualidade de pessoas jurídicas, o que nos leva a conclusão de que 70% se relacionam com bancos na forma de pessoa 

física, tornando as operações de crédito para satisfazerem sua necessidade de capital de giro onerosas com a cobrança de 

taxas de juros maiores e burocráticas por não disporem de garantias reais a serem ofertadas. A ausência de preparo sobre 

procedimentos que envolvem a gestão de uma empresa também é evidenciada nos documentos consultados, o que também 

aumentam as dificuldades de aprovação de linhas de crédito. Entre os fatores identificados destacamos que ao abrir a 

empresa, parte não dispõe de informações sobre o seu mercado, 46% não sabiam o número de clientes e hábitos de 

consumo, 39% desconheciam a necessidade de capital de giro, 38% não sabiam o número de concorrentes, 32% 

desconheciam os aspectos legais do negócio. Brigham (2001, p.339) afirma que a gestão financeira é importante em toda 

atividade empresarial como forma de oferecer informações sobre disponibilidades, fluxo de entradas e saídas que impactam 

na manutenção da empresa no mercado. Nesse sentido, promovem alternativas para financiarem o capital de giro tais como 

a prorrogação de prazos, utilização de linhas de crédito rotativo (cheque especial e cartões de crédito) afeta drasticamente o 

fluxo de caixa gerando consequências, como inadimplência e até mesmo o fechamento da empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, onde o microeemprededor individual possui 

dificuldades na obtenção de crédito por consequência de não apresentar as condições desejáveis para manterem 

relacionamento com bancos na forma de pessoas jurídicas ocasionando custos maiores nas operações de crédito como 

pessoas físicas e, sobretudo por não evidenciarem informações consistentes sobre o mercado o qual se relacionam. 
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TITULO Desafios do Microempreendedor Individual no Brasil 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Constituir uma microempresa individual (MEI) tem se tornando uma realidade cada vez maior para os brasileiros que 

perderam o emprego nos últimos anos em decorrência da intensificação da crise econômica. Essa modalidade de 

organização é constituída por um indivíduo que cria uma empresa e fatura até R$ 81 mil por ano. Porém, a partir de 

informações publicadas pelo SEBRAE (2017), identificou-se que 24,4% dessas instituições empresas fecham as portas com 

menos de dois anos de existência, podendo chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de quatro anos. A hipótese a 

ser investigada no presente estudo é que essas organizações fecham pela inexperiência em gestão dos seus proprietários 

mais especificamente na gestão financeira dos recursos acompanhada das dificuldades impostas pelo mercado na 

concessão de crédito. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir investigar os principais motivos que contribuem com o encerramento precoce das 

microempresas individuais no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pelo SEBRAE. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A cerca do problema levantado, fechamento precoce de microempresas individuais identifica-se a partir de relatório técnicos 

produzidos pelo SEBRAE que 30% de organizações desse porte não mantém relações com instituições financeiras na 

qualidade de pessoas jurídicas, o que nos leva a conclusão de que 70% se relacionam com bancos na forma de pessoa 

física, tornando as operações de crédito para satisfazerem sua necessidade de capital de giro onerosas com a cobrança de 

taxas de juros maiores e burocráticas por não disporem de garantias reais a serem ofertadas. A ausência de preparo sobre 

procedimentos que envolvem a gestão de uma empresa também é evidenciada nos documentos consultados, o que também 

aumentam as dificuldades de aprovação de linhas de crédito. Entre os fatores identificados destacamos que ao abrir a 

empresa, parte não dispõe de informações sobre o seu mercado, 46% não sabiam o número de clientes e hábitos de 

consumo, 39% desconheciam a necessidade de capital de giro, 38% não sabiam o número de concorrentes, 32% 

desconheciam os aspectos legais do negócio. Brigham (2001, p.339) afirma que a gestão financeira é importante em toda 

atividade empresarial como forma de oferecer informações sobre disponibilidades, fluxo de entradas e saídas que impactam 

na manutenção da empresa no mercado. Nesse sentido, promovem alternativas para financiarem o capital de giro tais como 

a prorrogação de prazos, utilização de linhas de crédito rotativo (cheque especial e cartões de crédito) afeta drasticamente o 

fluxo de caixa gerando consequências, como inadimplência e até mesmo o fechamento da empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, onde o microeemprededor individual possui 

dificuldades na obtenção de crédito por consequência de não apresentar as condições desejáveis para manterem 

relacionamento com bancos na forma de pessoas jurídicas ocasionando custos maiores nas operações de crédito como 

pessoas físicas e, sobretudo por não evidenciarem informações consistentes sobre o mercado o qual se relacionam. 
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TITULO 
A ESTRATÉGIA DE VENDA DIRETA E O ESTUDO DE CASO DA MARCA YAKUT PARA CRIAR UMA REDE DE REVENDEDORES 

DE LEITE FERMENTADO. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Um dos modelos mais tradicionais e conhecidos no mercado é o de vendas direta, mais conhecido como porta a porta que 

movimentou em 2016 aproximadamente R$ 40,4 bilhões e no primeiro semestre de 2017 cerca de R$ 21,5 bilhões, gerando 

renda para cerca de 4,3 milhões de empreendedores individuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever como a venda diretamente aos consumidores de maneira porta a porta, geralmente em seus domicílios ou no 

domicílio de outros. Podem contribuir para criar uma rede de consumidores e fixar a marca do produto em seu imaginário, e 

a ajudar a empresa a permanecer no mercado por mais tempo. 
 

 

 
Para descrever o processo utilizado pela marca Yakut para criar sua rede de revendedoras e consumidores utilizou-se dados 

METODOLOGIA secundários da ABDEV, para que se possa saber o tamanho deste mercado e seu impacto na economia. Além de dados 

coletados na própria Yakut. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Yakult iniciou sua rede há 35 anos e têm hoje 12 mil vendedores. É considerada a maior marca em vendas porta a porta em 

seu seguimento, afirma ainda, ser dona de 75% de vendas em todo o mercado brasileiro, atribuindo renda fixa a muitas 

famílias. Minoru Shirota o fundador da Yakult, agrega grande parte do sucesso das vendas pelo método porta a porta, com  

as Yakult Ladies. Para ele o segredo da aproximação dos clientes com o produto, está justamente neste tipo de serviço. Este 

método permite que suas consultoras além de vender os produtos possam realizar um trabalho de instrução e 

conscientização, para que os benefícios e as vantagens de sua criação prevaleçam. O mercado de vendas diretas  

movimentou R$ 45,2 bilhões em 2017, o correspondente a 20% do varejo brasileiro. Esse canal é usado por grandes marcas e 

pequenas empresas para venderem e divulgarem seus produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Em 2017, o 

volume de vendas ao redor do mundo teve alta de 1,6%, passando de US$ 186,7 bilhões para US$ 189,6 bilhões, novo 

recorde do setor. Já o número de representantes diretos registrou crescimento de 2,6% e chegou a 117 milhões de pessoas, 

outro recorde para a atividade ao redor do mundo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Brasil tem um lugar de destaque no segmento de Venda Direta. É o responsável por 5% do faturamento mundial e ocupa a 

sexta posição no ranking do segmento, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Entre as 

categorias com mais produtos comercializados, o destaque foi para os itens de bem-estar com 34%. A linha superou os 

cosméticos e cuidados pessoais, que em 2017, teve 32% do total de vendas mundiais do setor. O setor tem expectativa de 

crescimento para os próximos anos. 
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TITULO 
A ESTRATÉGIA DE VENDA DIRETA E O ESTUDO DE CASO DA MARCA YAKUT PARA CRIAR UMA REDE DE REVENDEDORES 

DE LEITE FERMENTADO. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Um dos modelos mais tradicionais e conhecidos no mercado é o de vendas direta, mais conhecido como porta a porta que 

movimentou em 2016 aproximadamente R$ 40,4 bilhões e no primeiro semestre de 2017 cerca de R$ 21,5 bilhões, gerando 

renda para cerca de 4,3 milhões de empreendedores individuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever como a venda diretamente aos consumidores de maneira porta a porta, geralmente em seus domicílios ou no 

domicílio de outros. Podem contribuir para criar uma rede de consumidores e fixar a marca do produto em seu imaginário, e 

a ajudar a empresa a permanecer no mercado por mais tempo. 
 

 

 
Para descrever o processo utilizado pela marca Yakut para criar sua rede de revendedoras e consumidores utilizou-se dados 

METODOLOGIA secundários da ABDEV, para que se possa saber o tamanho deste mercado e seu impacto na economia. Além de dados 

coletados na própria Yakut. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Yakult iniciou sua rede há 35 anos e têm hoje 12 mil vendedores. É considerada a maior marca em vendas porta a porta em 

seu seguimento, afirma ainda, ser dona de 75% de vendas em todo o mercado brasileiro, atribuindo renda fixa a muitas 

famílias. Minoru Shirota o fundador da Yakult, agrega grande parte do sucesso das vendas pelo método porta a porta, com  

as Yakult Ladies. Para ele o segredo da aproximação dos clientes com o produto, está justamente neste tipo de serviço. Este 

método permite que suas consultoras além de vender os produtos possam realizar um trabalho de instrução e 

conscientização, para que os benefícios e as vantagens de sua criação prevaleçam. O mercado de vendas diretas  

movimentou R$ 45,2 bilhões em 2017, o correspondente a 20% do varejo brasileiro. Esse canal é usado por grandes marcas e 

pequenas empresas para venderem e divulgarem seus produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Em 2017, o 

volume de vendas ao redor do mundo teve alta de 1,6%, passando de US$ 186,7 bilhões para US$ 189,6 bilhões, novo 

recorde do setor. Já o número de representantes diretos registrou crescimento de 2,6% e chegou a 117 milhões de pessoas, 

outro recorde para a atividade ao redor do mundo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Brasil tem um lugar de destaque no segmento de Venda Direta. É o responsável por 5% do faturamento mundial e ocupa a 

sexta posição no ranking do segmento, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Entre as 

categorias com mais produtos comercializados, o destaque foi para os itens de bem-estar com 34%. A linha superou os 

cosméticos e cuidados pessoais, que em 2017, teve 32% do total de vendas mundiais do setor. O setor tem expectativa de 

crescimento para os próximos anos. 
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TITULO 
A ESTRATÉGIA DE VENDA DIRETA E O ESTUDO DE CASO DA MARCA YAKUT PARA CRIAR UMA REDE DE REVENDEDORES 

DE LEITE FERMENTADO. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Um dos modelos mais tradicionais e conhecidos no mercado é o de vendas direta, mais conhecido como porta a porta que 

movimentou em 2016 aproximadamente R$ 40,4 bilhões e no primeiro semestre de 2017 cerca de R$ 21,5 bilhões, gerando 

renda para cerca de 4,3 milhões de empreendedores individuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever como a venda diretamente aos consumidores de maneira porta a porta, geralmente em seus domicílios ou no 

domicílio de outros. Podem contribuir para criar uma rede de consumidores e fixar a marca do produto em seu imaginário, e 

a ajudar a empresa a permanecer no mercado por mais tempo. 
 

 

 
Para descrever o processo utilizado pela marca Yakut para criar sua rede de revendedoras e consumidores utilizou-se dados 

METODOLOGIA secundários da ABDEV, para que se possa saber o tamanho deste mercado e seu impacto na economia. Além de dados 

coletados na própria Yakut. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Yakult iniciou sua rede há 35 anos e têm hoje 12 mil vendedores. É considerada a maior marca em vendas porta a porta em 

seu seguimento, afirma ainda, ser dona de 75% de vendas em todo o mercado brasileiro, atribuindo renda fixa a muitas 

famílias. Minoru Shirota o fundador da Yakult, agrega grande parte do sucesso das vendas pelo método porta a porta, com  

as Yakult Ladies. Para ele o segredo da aproximação dos clientes com o produto, está justamente neste tipo de serviço. Este 

método permite que suas consultoras além de vender os produtos possam realizar um trabalho de instrução e 

conscientização, para que os benefícios e as vantagens de sua criação prevaleçam. O mercado de vendas diretas  

movimentou R$ 45,2 bilhões em 2017, o correspondente a 20% do varejo brasileiro. Esse canal é usado por grandes marcas e 

pequenas empresas para venderem e divulgarem seus produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Em 2017, o 

volume de vendas ao redor do mundo teve alta de 1,6%, passando de US$ 186,7 bilhões para US$ 189,6 bilhões, novo 

recorde do setor. Já o número de representantes diretos registrou crescimento de 2,6% e chegou a 117 milhões de pessoas, 

outro recorde para a atividade ao redor do mundo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Brasil tem um lugar de destaque no segmento de Venda Direta. É o responsável por 5% do faturamento mundial e ocupa a 

sexta posição no ranking do segmento, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Entre as 

categorias com mais produtos comercializados, o destaque foi para os itens de bem-estar com 34%. A linha superou os 

cosméticos e cuidados pessoais, que em 2017, teve 32% do total de vendas mundiais do setor. O setor tem expectativa de 

crescimento para os próximos anos. 
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TITULO 
A ESTRATÉGIA DE VENDA DIRETA E O ESTUDO DE CASO DA MARCA YAKUT PARA CRIAR UMA REDE DE REVENDEDORES 

DE LEITE FERMENTADO. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Um dos modelos mais tradicionais e conhecidos no mercado é o de vendas direta, mais conhecido como porta a porta que 

movimentou em 2016 aproximadamente R$ 40,4 bilhões e no primeiro semestre de 2017 cerca de R$ 21,5 bilhões, gerando 

renda para cerca de 4,3 milhões de empreendedores individuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever como a venda diretamente aos consumidores de maneira porta a porta, geralmente em seus domicílios ou no 

domicílio de outros. Podem contribuir para criar uma rede de consumidores e fixar a marca do produto em seu imaginário, e 

a ajudar a empresa a permanecer no mercado por mais tempo. 
 

 

 
Para descrever o processo utilizado pela marca Yakut para criar sua rede de revendedoras e consumidores utilizou-se dados 

METODOLOGIA secundários da ABDEV, para que se possa saber o tamanho deste mercado e seu impacto na economia. Além de dados 

coletados na própria Yakut. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Yakult iniciou sua rede há 35 anos e têm hoje 12 mil vendedores. É considerada a maior marca em vendas porta a porta em 

seu seguimento, afirma ainda, ser dona de 75% de vendas em todo o mercado brasileiro, atribuindo renda fixa a muitas 

famílias. Minoru Shirota o fundador da Yakult, agrega grande parte do sucesso das vendas pelo método porta a porta, com  

as Yakult Ladies. Para ele o segredo da aproximação dos clientes com o produto, está justamente neste tipo de serviço. Este 

método permite que suas consultoras além de vender os produtos possam realizar um trabalho de instrução e 

conscientização, para que os benefícios e as vantagens de sua criação prevaleçam. O mercado de vendas diretas  

movimentou R$ 45,2 bilhões em 2017, o correspondente a 20% do varejo brasileiro. Esse canal é usado por grandes marcas e 

pequenas empresas para venderem e divulgarem seus produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Em 2017, o 

volume de vendas ao redor do mundo teve alta de 1,6%, passando de US$ 186,7 bilhões para US$ 189,6 bilhões, novo 

recorde do setor. Já o número de representantes diretos registrou crescimento de 2,6% e chegou a 117 milhões de pessoas, 

outro recorde para a atividade ao redor do mundo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Brasil tem um lugar de destaque no segmento de Venda Direta. É o responsável por 5% do faturamento mundial e ocupa a 

sexta posição no ranking do segmento, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Entre as 

categorias com mais produtos comercializados, o destaque foi para os itens de bem-estar com 34%. A linha superou os 

cosméticos e cuidados pessoais, que em 2017, teve 32% do total de vendas mundiais do setor. O setor tem expectativa de 

crescimento para os próximos anos. 
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TITULO 
A ESTRATÉGIA DE VENDA DIRETA E O ESTUDO DE CASO DA MARCA YAKUT PARA CRIAR UMA REDE DE REVENDEDORES 

DE LEITE FERMENTADO. 
 
 

 
INTRODUCAO 

Um dos modelos mais tradicionais e conhecidos no mercado é o de vendas direta, mais conhecido como porta a porta que 

movimentou em 2016 aproximadamente R$ 40,4 bilhões e no primeiro semestre de 2017 cerca de R$ 21,5 bilhões, gerando 

renda para cerca de 4,3 milhões de empreendedores individuais. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Descrever como a venda diretamente aos consumidores de maneira porta a porta, geralmente em seus domicílios ou no 

domicílio de outros. Podem contribuir para criar uma rede de consumidores e fixar a marca do produto em seu imaginário, e 

a ajudar a empresa a permanecer no mercado por mais tempo. 
 

 

 
Para descrever o processo utilizado pela marca Yakut para criar sua rede de revendedoras e consumidores utilizou-se dados 

METODOLOGIA secundários da ABDEV, para que se possa saber o tamanho deste mercado e seu impacto na economia. Além de dados 

coletados na própria Yakut. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Yakult iniciou sua rede há 35 anos e têm hoje 12 mil vendedores. É considerada a maior marca em vendas porta a porta em 

seu seguimento, afirma ainda, ser dona de 75% de vendas em todo o mercado brasileiro, atribuindo renda fixa a muitas 

famílias. Minoru Shirota o fundador da Yakult, agrega grande parte do sucesso das vendas pelo método porta a porta, com  

as Yakult Ladies. Para ele o segredo da aproximação dos clientes com o produto, está justamente neste tipo de serviço. Este 

método permite que suas consultoras além de vender os produtos possam realizar um trabalho de instrução e 

conscientização, para que os benefícios e as vantagens de sua criação prevaleçam. O mercado de vendas diretas  

movimentou R$ 45,2 bilhões em 2017, o correspondente a 20% do varejo brasileiro. Esse canal é usado por grandes marcas e 

pequenas empresas para venderem e divulgarem seus produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Em 2017, o 

volume de vendas ao redor do mundo teve alta de 1,6%, passando de US$ 186,7 bilhões para US$ 189,6 bilhões, novo 

recorde do setor. Já o número de representantes diretos registrou crescimento de 2,6% e chegou a 117 milhões de pessoas, 

outro recorde para a atividade ao redor do mundo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O Brasil tem um lugar de destaque no segmento de Venda Direta. É o responsável por 5% do faturamento mundial e ocupa a 

sexta posição no ranking do segmento, atrás apenas de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Entre as 

categorias com mais produtos comercializados, o destaque foi para os itens de bem-estar com 34%. A linha superou os 

cosméticos e cuidados pessoais, que em 2017, teve 32% do total de vendas mundiais do setor. O setor tem expectativa de 

crescimento para os próximos anos. 
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TITULO Anomalias na Gestão de Fluxo de Caixa nas micro e pequenas pequenas Empresas 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Tão importante quanto ter um negócio rentável, é saber gerenciar o seu fluxo de caixa. Segundo informações publicadas 

pelo SEBRAE (2014), o sucesso e o fracasso das micro e pequenas empresas nos primeiros cinco anos de vida, se deve a 

fatores ligados diretamente a ausência de ações dos empreendedores em fatores relacionados a gestão de fluxo de caixa 

que ocasionam na escassez de recursos para honrar seus compromissos com a sociedade e até em muitos casos a 

mortalidade precoce da organização empresarial. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo evidenciar erros na gestão do fluxo de caixa que levam a mortalidade de micro e pequenas empresas 

no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido a partir da consulta de bibliografias, análise qualitativa a partir da descrição e interpretação de 

dados pesquisados por entidade especializada no acompanhamento de micro e pequenas. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Matarazzo (2012, p. 188), “o fluxo de caixa deve evidenciar todas as entradas e saídas de determinado período e 

assinalar o excedente ou carência de recursos financeiros para a formação do saldo final de caixa”, possibilitando uma visão 

mais consistente para tomada de decisão. Ocorre que muitas micro e pequenas empresas cometem erros na 

operacionalização dessa importante ferramenta de finanças. De acordo com o estudo realizado pela entidade especializada 

no acompanhamento de empresas desse porte os principais erros na gestão do fluxo de caixa são: não atualizar o fluxo de 

caixa com periodicidade, não categorizar os lançamentos do caixa, utilizar categorias genéricas e não específicas, contar 

com dinheiro que ainda não entrou, trabalhar com estoque elevado, misturar contas pessoais com contas da empresa, ter 

inconsistência nas informações lançadas, superestimar a previsão de receitas, realizar compras ou investimentos por 

impulso, não ter controles em planilhas ou softwares específicos e ainda, não ter compreensão sobre os conceitos básicos 

sobre Fluxo de Caixa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Levando em consideração o referido estudo, verifica-se como relevante o micro ou pequeno empreendedor ter 

conhecimentos em gestão financeira em especial sobre a aplicação da ferramenta fluxo de caixa. Tal conhecimento poderá 

implicar na redução dos erros apontados e contribuirá na manutenção da continuidade organizações desse porte. Verificou- 

se ainda que quando se faz o planejamento do fluxo de caixa de forma adequada, se controla todas as transações da 

empresa, possibilitando a identificação de sobras ou necessidades de caixa. 
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TITULO Anomalias na Gestão de Fluxo de Caixa nas micro e pequenas pequenas Empresas 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Tão importante quanto ter um negócio rentável, é saber gerenciar o seu fluxo de caixa. Segundo informações publicadas 

pelo SEBRAE (2014), o sucesso e o fracasso das micro e pequenas empresas nos primeiros cinco anos de vida, se deve a 

fatores ligados diretamente a ausência de ações dos empreendedores em fatores relacionados a gestão de fluxo de caixa 

que ocasionam na escassez de recursos para honrar seus compromissos com a sociedade e até em muitos casos a 

mortalidade precoce da organização empresarial. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo evidenciar erros na gestão do fluxo de caixa que levam a mortalidade de micro e pequenas empresas 

no Brasil. 
 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi desenvolvido a partir da consulta de bibliografias, análise qualitativa a partir da descrição e interpretação de 

dados pesquisados por entidade especializada no acompanhamento de micro e pequenas. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Matarazzo (2012, p. 188), “o fluxo de caixa deve evidenciar todas as entradas e saídas de determinado período e 

assinalar o excedente ou carência de recursos financeiros para a formação do saldo final de caixa”, possibilitando uma visão 

mais consistente para tomada de decisão. Ocorre que muitas micro e pequenas empresas cometem erros na 

operacionalização dessa importante ferramenta de finanças. De acordo com o estudo realizado pela entidade especializada 

no acompanhamento de empresas desse porte os principais erros na gestão do fluxo de caixa são: não atualizar o fluxo de 

caixa com periodicidade, não categorizar os lançamentos do caixa, utilizar categorias genéricas e não específicas, contar 

com dinheiro que ainda não entrou, trabalhar com estoque elevado, misturar contas pessoais com contas da empresa, ter 

inconsistência nas informações lançadas, superestimar a previsão de receitas, realizar compras ou investimentos por 

impulso, não ter controles em planilhas ou softwares específicos e ainda, não ter compreensão sobre os conceitos básicos 

sobre Fluxo de Caixa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Levando em consideração o referido estudo, verifica-se como relevante o micro ou pequeno empreendedor ter 

conhecimentos em gestão financeira em especial sobre a aplicação da ferramenta fluxo de caixa. Tal conhecimento poderá 

implicar na redução dos erros apontados e contribuirá na manutenção da continuidade organizações desse porte. Verificou- 

se ainda que quando se faz o planejamento do fluxo de caixa de forma adequada, se controla todas as transações da 

empresa, possibilitando a identificação de sobras ou necessidades de caixa. 
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TITULO Abordagens Fisioterapêuticas na Maternidade: Fase Puerperal Imediata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O período pós-parto é conhecido como puerpério, quando as modificações locais e sistêmicas provocadas no organismo da 

mulher pela gravidez e parto retornam ao estado pré-gravídico. Ele pode ser dividido em Puerpério imediato (do 1º ao 10º 

dia), Tardio (do 10º ao 45º dia) e Remoto (após o 45º dia) Todas as adaptações adquiridas no período da gestação após o 

parto no período do puerpério entram em processo de regressão, tendo início logo após a expulsão da placenta de seis a oito 

semanas pós-parto, quando o corpo retorna às condições não-gravídicas. As puérperas passam por uma grande perda de 

peso; 5 a 6 kg após o parto, com a normalização metabólica, pode perder mais 2 a 3 kg nos primeiros dez dias. A avaliação 

garantira ao fisioterapeuta segurança para o atendimento. A gestante só deverá ser atendida pela Fisioterapia se não 

apresentar nenhum distúrbio hemodinâmica, glicêmico, e com a liberação medica, pois, o corpo da mulher passa por 

profundas modificações físicas e emocionais para retornar ao estado pré-gravidez. No entanto atendimento fisioterapêutico 

a mulheres no puerpério imediato, trazem efeitos na diminuição da dor e na melhora do seu bem-estar geral. Os exercícios 

devem ser planejados de acordo com o tipo de parto, a disposição e o interesse da paciente, dentro das primeiras 48 horas 

de puerpério é importante a execução de exercícios respiratórios, para os músculos abdominais, e circulação. Os exercícios 

com a base do assoalho pélvico o fortalece, auxiliando no alívio da dor ao promover a absorção do edema. Esse movimento 

de caminhar associado a ação da gravidade, é o principal motivo do benefício da postura ativa da mulher, estão ligados 

principalmente a regularização do transito intestinal, readequação postural, dissociação de cintura. Favorecem também a 

diminuição do uso de analgesia. Podem usar compressas frias ou pacote de gel congelado para reduzir a dor, e na 

episiotomia, porém, deve sempre respeitas as orientações do fisioterapeuta para manipular de forma correta e evitar 

possíveis queimaduras. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer sobre o atendimento fisioterapêutico no puerpério imediato. 

 

Realizar uma revisão bibliográfica sobre a Abordagens Fisioterapêuticas na Maternidade: Fase Puerperal Imediata, 

METODOLOGIA destacando sua definição, e os recursos mais eficazes dentro do tratamento fisioterapêutico, no idioma português, dos anos 

2002 a 2016. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os recursos fisioterapêuticos não farmacológicos disponíveis são capazes de aliviar os desconfortos existentes no 

puerpério e promover melhor adaptação da mulher. Apesar de não ser uma prática estabelecida nas maternidades públicas, 

espera-se que com a comprovação dos benefícios desses recursos, os gestores e profissionais de saúde validem a 

importância da assistência interdisciplinar no ciclo gravídico-puerperal. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O fisioterapeuta é um profissional da saúde que dispõe de todo o conhecimento para oferecer um atendimento eficiente e 

seguro, valorizando métodos não-farmacológicos na fase puerperal. 
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BAZAGLIA, Alessandra, Proposta de exercícios físicos no pós-parto. Um enfoque na atuação do enfermeiro obstetra, 2011 

SCHULZE, Juliana, Assistência ao puerpério imediato: o papel da fisioterapia, São Paulo – SP, 2016 ZANELLA, Gabriela, O 
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TITULO Ressocializar pela Educação: Promoção da Dignidade Humana na execução da pena 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Tendo em vista a atual realidade do sistema carcerário, sendo esse o grande desafio da reinserção social do recuperando no 

Brasil e de acordo com a Lei de Execução Penal que estabelece como objetivo da pena proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado pode-se perceber que a educação das pessoas privadas de 

liberdade não é um benefício, pelo contrário, é um direito subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira e faz 

parte da política pública de execução penal. São medidas que tornem o sistema prisional mais racional e humano, que 

realmente recuperem o condenado e proteja a sociedade. Que ele possa sair do sistema prisional melhor do que entrou. 

Como em regra o Brasil não adota a pena de morte nem prisão perpétua, após o cumprimento da pena, fica a pergunta, que 

egresso a sociedade espera? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar as perspectivas, para garantir a reinserção, ou a recuperação, ou a reintegração, ou a inserção social dos 

condenados no Brasil, a partir do princípio da responsabilidade social da Fasf. 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa utilizada consistiu no método dedutivo, bibliográfico e qualitativo, foram desenvolvidas reuniões 

semanais de estudo, debates, interpretação e reflexão acerca de autores constantes do referencial teórico. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com fulcro nas pesquisas realizadas é possível dizer que a ressocialização como objetivo das penas privativas de liberdade 

não se consolida no cotidiano dos estabelecimentos prisionais. O sistema penal é ineficaz, não é capaz de reduzir a 

criminalidade, é seletivo, violento e macula direitos fundamentais. A própria instituição da prisão não cumpre a função de 

ressocialização. Pelo contrário, contribui para a difusão dos valores da população carcerária, que em sua maioria, 

representam apologia ao crime e códigos de conduta violentos. Sendo assim, no contexto da pesquisa, nasce a ideia da 

criação e desenvolvimento do projeto de extensão Ressocializar pela Educação que consistirá em intervenção educacional 

no presídio do município de Luz com atividades culturais e de alfabetização dos presos, em fase de implementação. 

Conceber o âmbito da educação como lugar de prevenir a prática do delito e contribuir para a ressocialização é medida que 

se coaduna com as propostas garantistas do direito penal. A educação é meio de se preparar para o exercício da cidadania e 

para a qualificação para o trabalho, como estabelece o artigo 205, caput, da CF/88. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A ressocialização é benéfica e eficaz, se mostrando como única solução para o grande desafio das prisões brasileiras, 

porém a sociedade se mostra bastante resistente a esse modelo, prevalecendo ainda hoje a ideologia punitiva. 
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TITULO Ressocializar pela Educação: Promoção da Dignidade Humana na execução da pena 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Tendo em vista a atual realidade do sistema carcerário, sendo esse o grande desafio da reinserção social do recuperando no 

Brasil e de acordo com a Lei de Execução Penal que estabelece como objetivo da pena proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado pode-se perceber que a educação das pessoas privadas de 

liberdade não é um benefício, pelo contrário, é um direito subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira e faz 

parte da política pública de execução penal. São medidas que tornem o sistema prisional mais racional e humano, que 

realmente recuperem o condenado e proteja a sociedade. Que ele possa sair do sistema prisional melhor do que entrou. 

Como em regra o Brasil não adota a pena de morte nem prisão perpétua, após o cumprimento da pena, fica a pergunta, que 

egresso a sociedade espera? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar as perspectivas, para garantir a reinserção, ou a recuperação, ou a reintegração, ou a inserção social dos 

condenados no Brasil, a partir do princípio da responsabilidade social da Fasf. 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa utilizada consistiu no método dedutivo, bibliográfico e qualitativo, foram desenvolvidas reuniões 

semanais de estudo, debates, interpretação e reflexão acerca de autores constantes do referencial teórico. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com fulcro nas pesquisas realizadas é possível dizer que a ressocialização como objetivo das penas privativas de liberdade 

não se consolida no cotidiano dos estabelecimentos prisionais. O sistema penal é ineficaz, não é capaz de reduzir a 

criminalidade, é seletivo, violento e macula direitos fundamentais. A própria instituição da prisão não cumpre a função de 

ressocialização. Pelo contrário, contribui para a difusão dos valores da população carcerária, que em sua maioria, 

representam apologia ao crime e códigos de conduta violentos. Sendo assim, no contexto da pesquisa, nasce a ideia da 

criação e desenvolvimento do projeto de extensão Ressocializar pela Educação que consistirá em intervenção educacional 

no presídio do município de Luz com atividades culturais e de alfabetização dos presos, em fase de implementação. 

Conceber o âmbito da educação como lugar de prevenir a prática do delito e contribuir para a ressocialização é medida que 

se coaduna com as propostas garantistas do direito penal. A educação é meio de se preparar para o exercício da cidadania e 

para a qualificação para o trabalho, como estabelece o artigo 205, caput, da CF/88. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A ressocialização é benéfica e eficaz, se mostrando como única solução para o grande desafio das prisões brasileiras, 

porém a sociedade se mostra bastante resistente a esse modelo, prevalecendo ainda hoje a ideologia punitiva. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Rio de 

Janeiro: Revan, 1999. 2. HULSMAN, Louk. Penas Perdidas. Niterói: Luam, 1993. 3. PASSETTI, Edson. Curso livre de 

abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 4. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de 

legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
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2018 8513 Direito Penal 8 - Trabalhos científicos 

 
0 - Relatório Parcial de 

 
Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor 

 
Status 

 
Apresentação 

 
3564088 - ADRIANA CARVALHO DA CUNHA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Alexandre Soares Cavaliere 

 
Gustavo Ferreira Carvalho 

 
LARISSA GABRIELLE BRAGA E SILVA 

 
TITULO Ressocializar pela Educação: Promoção da Dignidade Humana na execução da pena 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Tendo em vista a atual realidade do sistema carcerário, sendo esse o grande desafio da reinserção social do recuperando no 

Brasil e de acordo com a Lei de Execução Penal que estabelece como objetivo da pena proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado pode-se perceber que a educação das pessoas privadas de 

liberdade não é um benefício, pelo contrário, é um direito subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira e faz 

parte da política pública de execução penal. São medidas que tornem o sistema prisional mais racional e humano, que 

realmente recuperem o condenado e proteja a sociedade. Que ele possa sair do sistema prisional melhor do que entrou. 

Como em regra o Brasil não adota a pena de morte nem prisão perpétua, após o cumprimento da pena, fica a pergunta, que 

egresso a sociedade espera? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar as perspectivas, para garantir a reinserção, ou a recuperação, ou a reintegração, ou a inserção social dos 

condenados no Brasil, a partir do princípio da responsabilidade social da Fasf. 
 

 

METODOLOGIA 
A metodologia de pesquisa utilizada consistiu no método dedutivo, bibliográfico e qualitativo, foram desenvolvidas reuniões 

semanais de estudo, debates, interpretação e reflexão acerca de autores constantes do referencial teórico. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com fulcro nas pesquisas realizadas é possível dizer que a ressocialização como objetivo das penas privativas de liberdade 

não se consolida no cotidiano dos estabelecimentos prisionais. O sistema penal é ineficaz, não é capaz de reduzir a 

criminalidade, é seletivo, violento e macula direitos fundamentais. A própria instituição da prisão não cumpre a função de 

ressocialização. Pelo contrário, contribui para a difusão dos valores da população carcerária, que em sua maioria, 

representam apologia ao crime e códigos de conduta violentos. Sendo assim, no contexto da pesquisa, nasce a ideia da 

criação e desenvolvimento do projeto de extensão Ressocializar pela Educação que consistirá em intervenção educacional 

no presídio do município de Luz com atividades culturais e de alfabetização dos presos, em fase de implementação. 

Conceber o âmbito da educação como lugar de prevenir a prática do delito e contribuir para a ressocialização é medida que 

se coaduna com as propostas garantistas do direito penal. A educação é meio de se preparar para o exercício da cidadania e 

para a qualificação para o trabalho, como estabelece o artigo 205, caput, da CF/88. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A ressocialização é benéfica e eficaz, se mostrando como única solução para o grande desafio das prisões brasileiras, 

porém a sociedade se mostra bastante resistente a esse modelo, prevalecendo ainda hoje a ideologia punitiva. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Rio de 

Janeiro: Revan, 1999. 2. HULSMAN, Louk. Penas Perdidas. Niterói: Luam, 1993. 3. PASSETTI, Edson. Curso livre de 

abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 4. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda de 

legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
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2018 8514 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3160483 - MAYRLA PEREIRA DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Marcelo Cerqueira Silva 

 
Eduardo Olbera Ferrer 

 

 
TITULO Auditoria interna como ferramenta de gestão e prevenção de fraudes financeiras 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base em informações publicadas pela PwC (2018), com mais de 7.200 companhias ao redor do mundo mostra que 49% 

delas foram vítimas de fraudes ou crimes econômicos nos últimos dois anos. Em 2016, esse mesmo índice estava em 36%.  

O mesmo estudo mostra que 77% das empresas sofreram com fraudes de até 1 milhão por ano pela ausência da prática de 

auditoria. Devido à globalização e o avanço da tecnologia, as organizações se viram obrigadas a aperfeiçoar sua maneira de 

administrar, com o intuito de obter mais controle e a sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. A busca por 

maiores lucros e redução nos custos, fez da ferramenta de Auditoria Interna uma área de extrema importância, auxiliando os 

gestores nas tomadas de decisão e na busca de suas metas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esse estudo se propõe a investigar os benefícios da prática de auditoria interna como forma de mitigar riscos de fraudes e 

perdas financeiras nas organizações, ou seja, desejamos responder a seguinte questão: por que a Auditoria Interna é 

considerada uma ferramenta de gestão importante dentro das organizações? 
 

 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, e análise qualitativa sobre literatura especializada e relatórios 

técnicos de empresa de auditoria. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para Almeida (2009, p. 42), “controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou 

rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 

ordenada dos negócios da empresa”. O controle interno de uma empresa é formado por procedimentos que apresentam 

como cada atividade deve ser executada, para que todo o ciclo da empresa seja eficaz, prevenindo erros e procedimentos 

irregulares. Para Crepaldi (2007, p. 275), a partir do momento que estes controles são fiscalizados periodicamente, a maioria 

desses processos com erros são detectados pelos próprios funcionários da empresa no momento em que estão realizando 

suas atividades diárias, quando não são identificados, realiza-se uma auditoria interna. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura pesquisada, verifica-se que o número de fraudes e as perdas financeiras decorrentes das mesmas são 

elevadas. No mesmo sentido conclui-se que as empresas devem manter elevar os níveis de investimentos na prática de 

auditorias internas como forme de minimizar o volume de perdas auferido nos últimos anos. Os controles administrativos 

devem compreender um plano de organização e todos os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência 

no controle das operações, dar ênfase à política e cultura de prevenção de fraudes da empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: 

teoria e prática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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Eduardo Olbera Ferrer 

 

 
TITULO Auditoria interna como ferramenta de gestão e prevenção de fraudes financeiras 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base em informações publicadas pela PwC (2018), com mais de 7.200 companhias ao redor do mundo mostra que 49% 

delas foram vítimas de fraudes ou crimes econômicos nos últimos dois anos. Em 2016, esse mesmo índice estava em 36%.  

O mesmo estudo mostra que 77% das empresas sofreram com fraudes de até 1 milhão por ano pela ausência da prática de 

auditoria. Devido à globalização e o avanço da tecnologia, as organizações se viram obrigadas a aperfeiçoar sua maneira de 

administrar, com o intuito de obter mais controle e a sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. A busca por 

maiores lucros e redução nos custos, fez da ferramenta de Auditoria Interna uma área de extrema importância, auxiliando os 

gestores nas tomadas de decisão e na busca de suas metas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esse estudo se propõe a investigar os benefícios da prática de auditoria interna como forma de mitigar riscos de fraudes e 

perdas financeiras nas organizações, ou seja, desejamos responder a seguinte questão: por que a Auditoria Interna é 

considerada uma ferramenta de gestão importante dentro das organizações? 
 

 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, e análise qualitativa sobre literatura especializada e relatórios 

técnicos de empresa de auditoria. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para Almeida (2009, p. 42), “controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou 

rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 

ordenada dos negócios da empresa”. O controle interno de uma empresa é formado por procedimentos que apresentam 

como cada atividade deve ser executada, para que todo o ciclo da empresa seja eficaz, prevenindo erros e procedimentos 

irregulares. Para Crepaldi (2007, p. 275), a partir do momento que estes controles são fiscalizados periodicamente, a maioria 

desses processos com erros são detectados pelos próprios funcionários da empresa no momento em que estão realizando 

suas atividades diárias, quando não são identificados, realiza-se uma auditoria interna. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura pesquisada, verifica-se que o número de fraudes e as perdas financeiras decorrentes das mesmas são 

elevadas. No mesmo sentido conclui-se que as empresas devem manter elevar os níveis de investimentos na prática de 

auditorias internas como forme de minimizar o volume de perdas auferido nos últimos anos. Os controles administrativos 

devem compreender um plano de organização e todos os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência 

no controle das operações, dar ênfase à política e cultura de prevenção de fraudes da empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: 

teoria e prática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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TITULO Auditoria interna como ferramenta de gestão e prevenção de fraudes financeiras 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base em informações publicadas pela PwC (2018), com mais de 7.200 companhias ao redor do mundo mostra que 49% 

delas foram vítimas de fraudes ou crimes econômicos nos últimos dois anos. Em 2016, esse mesmo índice estava em 36%.  

O mesmo estudo mostra que 77% das empresas sofreram com fraudes de até 1 milhão por ano pela ausência da prática de 

auditoria. Devido à globalização e o avanço da tecnologia, as organizações se viram obrigadas a aperfeiçoar sua maneira de 

administrar, com o intuito de obter mais controle e a sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. A busca por 

maiores lucros e redução nos custos, fez da ferramenta de Auditoria Interna uma área de extrema importância, auxiliando os 

gestores nas tomadas de decisão e na busca de suas metas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esse estudo se propõe a investigar os benefícios da prática de auditoria interna como forma de mitigar riscos de fraudes e 

perdas financeiras nas organizações, ou seja, desejamos responder a seguinte questão: por que a Auditoria Interna é 

considerada uma ferramenta de gestão importante dentro das organizações? 
 

 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, e análise qualitativa sobre literatura especializada e relatórios 

técnicos de empresa de auditoria. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para Almeida (2009, p. 42), “controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou 

rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 

ordenada dos negócios da empresa”. O controle interno de uma empresa é formado por procedimentos que apresentam 

como cada atividade deve ser executada, para que todo o ciclo da empresa seja eficaz, prevenindo erros e procedimentos 

irregulares. Para Crepaldi (2007, p. 275), a partir do momento que estes controles são fiscalizados periodicamente, a maioria 

desses processos com erros são detectados pelos próprios funcionários da empresa no momento em que estão realizando 

suas atividades diárias, quando não são identificados, realiza-se uma auditoria interna. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura pesquisada, verifica-se que o número de fraudes e as perdas financeiras decorrentes das mesmas são 

elevadas. No mesmo sentido conclui-se que as empresas devem manter elevar os níveis de investimentos na prática de 

auditorias internas como forme de minimizar o volume de perdas auferido nos últimos anos. Os controles administrativos 

devem compreender um plano de organização e todos os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência 

no controle das operações, dar ênfase à política e cultura de prevenção de fraudes da empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: 

teoria e prática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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TITULO Auditoria interna como ferramenta de gestão e prevenção de fraudes financeiras 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com base em informações publicadas pela PwC (2018), com mais de 7.200 companhias ao redor do mundo mostra que 49% 

delas foram vítimas de fraudes ou crimes econômicos nos últimos dois anos. Em 2016, esse mesmo índice estava em 36%.  

O mesmo estudo mostra que 77% das empresas sofreram com fraudes de até 1 milhão por ano pela ausência da prática de 

auditoria. Devido à globalização e o avanço da tecnologia, as organizações se viram obrigadas a aperfeiçoar sua maneira de 

administrar, com o intuito de obter mais controle e a sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo. A busca por 

maiores lucros e redução nos custos, fez da ferramenta de Auditoria Interna uma área de extrema importância, auxiliando os 

gestores nas tomadas de decisão e na busca de suas metas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esse estudo se propõe a investigar os benefícios da prática de auditoria interna como forma de mitigar riscos de fraudes e 

perdas financeiras nas organizações, ou seja, desejamos responder a seguinte questão: por que a Auditoria Interna é 

considerada uma ferramenta de gestão importante dentro das organizações? 
 

 

 

METODOLOGIA 
O estudo foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica, e análise qualitativa sobre literatura especializada e relatórios 

técnicos de empresa de auditoria. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para Almeida (2009, p. 42), “controle interno representa em uma organização o conjunto de procedimentos, métodos ou 

rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 

ordenada dos negócios da empresa”. O controle interno de uma empresa é formado por procedimentos que apresentam 

como cada atividade deve ser executada, para que todo o ciclo da empresa seja eficaz, prevenindo erros e procedimentos 

irregulares. Para Crepaldi (2007, p. 275), a partir do momento que estes controles são fiscalizados periodicamente, a maioria 

desses processos com erros são detectados pelos próprios funcionários da empresa no momento em que estão realizando 

suas atividades diárias, quando não são identificados, realiza-se uma auditoria interna. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir da literatura pesquisada, verifica-se que o número de fraudes e as perdas financeiras decorrentes das mesmas são 

elevadas. No mesmo sentido conclui-se que as empresas devem manter elevar os níveis de investimentos na prática de 

auditorias internas como forme de minimizar o volume de perdas auferido nos últimos anos. Os controles administrativos 

devem compreender um plano de organização e todos os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência 

no controle das operações, dar ênfase à política e cultura de prevenção de fraudes da empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. CREPALDI, Sílvio Aparecido. Auditoria Contábil: 

teoria e prática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA AS EMPRESAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante do cenário de alta competitividade as empresas importadoras buscam alternativas legais que permitam a redução do 

ICMS com objetivo de otimização dos seus resultados financeiros e econômicos. Aproveitando-se do artifício da “guerra 

fiscal”, as empresas constantemente estudam alternativas para alterarem seu fluxo de operações de recebimento, 

armazenagem e distribuição de produtos por todo o Brasil e com isso melhorarem seu resultado financeiro. O ICMS é um 

tributo com um alto grau de complexidade principalmente operacional. Um dos principais motivos é a autonomia que cada 

estado tem de estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, onde estão consolidadas todas as legislações 

referentes ao ICMS do estado. A problemática a ser investigada nesse estudo está relacionada aos benefícios e malefícios 

provocados pela Guerra Fiscal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da guerra fiscal entre estados da federação brasileira através da redução da 

alíquota de ICMS como forma de atração de novas empresas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentação descritiva e com simulação de cenário a partir das leis 

vigentes a respeito do tributo objeto de estudo e análise qualitativa a partir dos autores consultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao verificarmos a literatura especializada identificamos através de Gutierrez (2006, p. 127), que o Planejamento Tributário 

quando há a aplicação da Elisão Fiscal, que nada mais é que, um aglomerado de procedimentos executados pela empresa 

com o objetivo de obter redução, por meios legais, dos gastos tributários apesar de promover consequência de 

transferências ou perdas de arrecadações entre os Estados, pode ser considerada uma prática normal entre as organizações 

empresariais. Para melhor verificação sobre o efeito decorrente da ação prática da Guerra Fiscal, consideremos a hipótese 

de uma empresa que possua sedes nos dois Estados em questão. Consideremos ainda o recebimento de uma remessa de 

mercadoria que totalize em nota fiscal a importância de R$5.000.000,00 e que o desembaraço aduaneiro seja realizado 

inicialmente no Porto de Santos/SP e no mesmo momento e nas mesmas condições também no Porto de Paranaguá/PR. 

Aplicando o tratamento tributário autorizado pela legislação vigente, que possibilita a redução da alíquota base de 18% para 

6% no Paraná, temos que o recebimento da mercadoria pelo Estado do Paraná acarretaria um ICMS de R$300,00 e em São 

Paulo de R$765,00. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, pois em decorrência de haver legislações 

específicas sobre o ICMS, é comum a pratica de alíquotas e tratamentos tributários diferenciados, gerando, em algumas 

vezes, conflito entre os estados. Tal situação proporciona ao estado o aumento da arrecadação de impostos uma vez que se 

tratam de novas empresas em seu território, aumento da oferta de empregos e geração de renda. Considerando ainda o 

valor em nota fiscal da mercadoria desembarcada no Estado Paraná em relação a mesma situação em São Paulo identifica- 

se uma economia para empresa na ordem de 155%. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA AS EMPRESAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante do cenário de alta competitividade as empresas importadoras buscam alternativas legais que permitam a redução do 

ICMS com objetivo de otimização dos seus resultados financeiros e econômicos. Aproveitando-se do artifício da “guerra 

fiscal”, as empresas constantemente estudam alternativas para alterarem seu fluxo de operações de recebimento, 

armazenagem e distribuição de produtos por todo o Brasil e com isso melhorarem seu resultado financeiro. O ICMS é um 

tributo com um alto grau de complexidade principalmente operacional. Um dos principais motivos é a autonomia que cada 

estado tem de estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, onde estão consolidadas todas as legislações 

referentes ao ICMS do estado. A problemática a ser investigada nesse estudo está relacionada aos benefícios e malefícios 

provocados pela Guerra Fiscal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da guerra fiscal entre estados da federação brasileira através da redução da 

alíquota de ICMS como forma de atração de novas empresas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentação descritiva e com simulação de cenário a partir das leis 

vigentes a respeito do tributo objeto de estudo e análise qualitativa a partir dos autores consultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao verificarmos a literatura especializada identificamos através de Gutierrez (2006, p. 127), que o Planejamento Tributário 

quando há a aplicação da Elisão Fiscal, que nada mais é que, um aglomerado de procedimentos executados pela empresa 

com o objetivo de obter redução, por meios legais, dos gastos tributários apesar de promover consequência de 

transferências ou perdas de arrecadações entre os Estados, pode ser considerada uma prática normal entre as organizações 

empresariais. Para melhor verificação sobre o efeito decorrente da ação prática da Guerra Fiscal, consideremos a hipótese 

de uma empresa que possua sedes nos dois Estados em questão. Consideremos ainda o recebimento de uma remessa de 

mercadoria que totalize em nota fiscal a importância de R$5.000.000,00 e que o desembaraço aduaneiro seja realizado 

inicialmente no Porto de Santos/SP e no mesmo momento e nas mesmas condições também no Porto de Paranaguá/PR. 

Aplicando o tratamento tributário autorizado pela legislação vigente, que possibilita a redução da alíquota base de 18% para 

6% no Paraná, temos que o recebimento da mercadoria pelo Estado do Paraná acarretaria um ICMS de R$300,00 e em São 

Paulo de R$765,00. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, pois em decorrência de haver legislações 

específicas sobre o ICMS, é comum a pratica de alíquotas e tratamentos tributários diferenciados, gerando, em algumas 

vezes, conflito entre os estados. Tal situação proporciona ao estado o aumento da arrecadação de impostos uma vez que se 

tratam de novas empresas em seu território, aumento da oferta de empregos e geração de renda. Considerando ainda o 

valor em nota fiscal da mercadoria desembarcada no Estado Paraná em relação a mesma situação em São Paulo identifica- 

se uma economia para empresa na ordem de 155%. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA AS EMPRESAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante do cenário de alta competitividade as empresas importadoras buscam alternativas legais que permitam a redução do 

ICMS com objetivo de otimização dos seus resultados financeiros e econômicos. Aproveitando-se do artifício da “guerra 

fiscal”, as empresas constantemente estudam alternativas para alterarem seu fluxo de operações de recebimento, 

armazenagem e distribuição de produtos por todo o Brasil e com isso melhorarem seu resultado financeiro. O ICMS é um 

tributo com um alto grau de complexidade principalmente operacional. Um dos principais motivos é a autonomia que cada 

estado tem de estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, onde estão consolidadas todas as legislações 

referentes ao ICMS do estado. A problemática a ser investigada nesse estudo está relacionada aos benefícios e malefícios 

provocados pela Guerra Fiscal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da guerra fiscal entre estados da federação brasileira através da redução da 

alíquota de ICMS como forma de atração de novas empresas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentação descritiva e com simulação de cenário a partir das leis 

vigentes a respeito do tributo objeto de estudo e análise qualitativa a partir dos autores consultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao verificarmos a literatura especializada identificamos através de Gutierrez (2006, p. 127), que o Planejamento Tributário 

quando há a aplicação da Elisão Fiscal, que nada mais é que, um aglomerado de procedimentos executados pela empresa 

com o objetivo de obter redução, por meios legais, dos gastos tributários apesar de promover consequência de 

transferências ou perdas de arrecadações entre os Estados, pode ser considerada uma prática normal entre as organizações 

empresariais. Para melhor verificação sobre o efeito decorrente da ação prática da Guerra Fiscal, consideremos a hipótese 

de uma empresa que possua sedes nos dois Estados em questão. Consideremos ainda o recebimento de uma remessa de 

mercadoria que totalize em nota fiscal a importância de R$5.000.000,00 e que o desembaraço aduaneiro seja realizado 

inicialmente no Porto de Santos/SP e no mesmo momento e nas mesmas condições também no Porto de Paranaguá/PR. 

Aplicando o tratamento tributário autorizado pela legislação vigente, que possibilita a redução da alíquota base de 18% para 

6% no Paraná, temos que o recebimento da mercadoria pelo Estado do Paraná acarretaria um ICMS de R$300,00 e em São 

Paulo de R$765,00. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, pois em decorrência de haver legislações 

específicas sobre o ICMS, é comum a pratica de alíquotas e tratamentos tributários diferenciados, gerando, em algumas 

vezes, conflito entre os estados. Tal situação proporciona ao estado o aumento da arrecadação de impostos uma vez que se 

tratam de novas empresas em seu território, aumento da oferta de empregos e geração de renda. Considerando ainda o 

valor em nota fiscal da mercadoria desembarcada no Estado Paraná em relação a mesma situação em São Paulo identifica- 

se uma economia para empresa na ordem de 155%. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA AS EMPRESAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante do cenário de alta competitividade as empresas importadoras buscam alternativas legais que permitam a redução do 

ICMS com objetivo de otimização dos seus resultados financeiros e econômicos. Aproveitando-se do artifício da “guerra 

fiscal”, as empresas constantemente estudam alternativas para alterarem seu fluxo de operações de recebimento, 

armazenagem e distribuição de produtos por todo o Brasil e com isso melhorarem seu resultado financeiro. O ICMS é um 

tributo com um alto grau de complexidade principalmente operacional. Um dos principais motivos é a autonomia que cada 

estado tem de estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, onde estão consolidadas todas as legislações 

referentes ao ICMS do estado. A problemática a ser investigada nesse estudo está relacionada aos benefícios e malefícios 

provocados pela Guerra Fiscal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da guerra fiscal entre estados da federação brasileira através da redução da 

alíquota de ICMS como forma de atração de novas empresas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentação descritiva e com simulação de cenário a partir das leis 

vigentes a respeito do tributo objeto de estudo e análise qualitativa a partir dos autores consultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao verificarmos a literatura especializada identificamos através de Gutierrez (2006, p. 127), que o Planejamento Tributário 

quando há a aplicação da Elisão Fiscal, que nada mais é que, um aglomerado de procedimentos executados pela empresa 

com o objetivo de obter redução, por meios legais, dos gastos tributários apesar de promover consequência de 

transferências ou perdas de arrecadações entre os Estados, pode ser considerada uma prática normal entre as organizações 

empresariais. Para melhor verificação sobre o efeito decorrente da ação prática da Guerra Fiscal, consideremos a hipótese 

de uma empresa que possua sedes nos dois Estados em questão. Consideremos ainda o recebimento de uma remessa de 

mercadoria que totalize em nota fiscal a importância de R$5.000.000,00 e que o desembaraço aduaneiro seja realizado 

inicialmente no Porto de Santos/SP e no mesmo momento e nas mesmas condições também no Porto de Paranaguá/PR. 

Aplicando o tratamento tributário autorizado pela legislação vigente, que possibilita a redução da alíquota base de 18% para 

6% no Paraná, temos que o recebimento da mercadoria pelo Estado do Paraná acarretaria um ICMS de R$300,00 e em São 

Paulo de R$765,00. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, pois em decorrência de haver legislações 

específicas sobre o ICMS, é comum a pratica de alíquotas e tratamentos tributários diferenciados, gerando, em algumas 

vezes, conflito entre os estados. Tal situação proporciona ao estado o aumento da arrecadação de impostos uma vez que se 

tratam de novas empresas em seu território, aumento da oferta de empregos e geração de renda. Considerando ainda o 

valor em nota fiscal da mercadoria desembarcada no Estado Paraná em relação a mesma situação em São Paulo identifica- 

se uma economia para empresa na ordem de 155%. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA AS EMPRESAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante do cenário de alta competitividade as empresas importadoras buscam alternativas legais que permitam a redução do 

ICMS com objetivo de otimização dos seus resultados financeiros e econômicos. Aproveitando-se do artifício da “guerra 

fiscal”, as empresas constantemente estudam alternativas para alterarem seu fluxo de operações de recebimento, 

armazenagem e distribuição de produtos por todo o Brasil e com isso melhorarem seu resultado financeiro. O ICMS é um 

tributo com um alto grau de complexidade principalmente operacional. Um dos principais motivos é a autonomia que cada 

estado tem de estabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, onde estão consolidadas todas as legislações 

referentes ao ICMS do estado. A problemática a ser investigada nesse estudo está relacionada aos benefícios e malefícios 

provocados pela Guerra Fiscal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O estudo tem como objetivo analisar os efeitos da guerra fiscal entre estados da federação brasileira através da redução da 

alíquota de ICMS como forma de atração de novas empresas. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentação descritiva e com simulação de cenário a partir das leis 

vigentes a respeito do tributo objeto de estudo e análise qualitativa a partir dos autores consultados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao verificarmos a literatura especializada identificamos através de Gutierrez (2006, p. 127), que o Planejamento Tributário 

quando há a aplicação da Elisão Fiscal, que nada mais é que, um aglomerado de procedimentos executados pela empresa 

com o objetivo de obter redução, por meios legais, dos gastos tributários apesar de promover consequência de 

transferências ou perdas de arrecadações entre os Estados, pode ser considerada uma prática normal entre as organizações 

empresariais. Para melhor verificação sobre o efeito decorrente da ação prática da Guerra Fiscal, consideremos a hipótese 

de uma empresa que possua sedes nos dois Estados em questão. Consideremos ainda o recebimento de uma remessa de 

mercadoria que totalize em nota fiscal a importância de R$5.000.000,00 e que o desembaraço aduaneiro seja realizado 

inicialmente no Porto de Santos/SP e no mesmo momento e nas mesmas condições também no Porto de Paranaguá/PR. 

Aplicando o tratamento tributário autorizado pela legislação vigente, que possibilita a redução da alíquota base de 18% para 

6% no Paraná, temos que o recebimento da mercadoria pelo Estado do Paraná acarretaria um ICMS de R$300,00 e em São 

Paulo de R$765,00. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A hipótese apresentada inicialmente é confirmada no decorrer do estudo, pois em decorrência de haver legislações 

específicas sobre o ICMS, é comum a pratica de alíquotas e tratamentos tributários diferenciados, gerando, em algumas 

vezes, conflito entre os estados. Tal situação proporciona ao estado o aumento da arrecadação de impostos uma vez que se 

tratam de novas empresas em seu território, aumento da oferta de empregos e geração de renda. Considerando ainda o 

valor em nota fiscal da mercadoria desembarcada no Estado Paraná em relação a mesma situação em São Paulo identifica- 

se uma economia para empresa na ordem de 155%. 
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TITULO 
Comparativo dos métodos de estímulos sensório motores aplicados na Unidade de terapia intensiva Neonatal – Revisão de 

Literatura 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A neonatologia surgiu em meados do século XIX com o intuito de reduzir as altas taxas de mortalidade infantil, a definição 

de prematuridade ou pré-termo é quando ocorre o parto antes de 37 semanas de gestação e com o peso do recém-nascido 

menor ou igual a 1500 gramas, o parto precoce ocorre por diversas situações desde acometimentos genéticos (má 

formação), fisiológicos e extrínsecos (tabagismo e alcoolismo). O desenvolvimento neuropsicomotor ocorre de forma 

progressiva e continua de acordo com a idade gestacional, devido à imaturidade no desenvolvimento do lactante e do 

ambiente extrauterino, é possível verificar algumas características e alterações como hipotonia, desordem na orientação da 

linha média, padrões flexores diminuídos, extensão ou hiperextensão de cervical e reflexos primitivos ausentes. Os 

estímulos sensório motores de modo geral devem seguir o desenvolvimento fisiológico (Tátil, vestibular, proprioceptivo, 

auditiva, paladar, olfativo e visual). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre os efeitos dos métodos de estimulação sensório motora em RN pré-termo, 

verificar os métodos utilizados na UTI neonatal pediátrica e comparando os efeitos dos métodos, com relação ao 

desenvolvimento neuropsicomotor. 
 

 

 
Realizado levantamento e análise de artigos e publicações nos bancos de dados PubMed, PEDro, SciELO, Google Acadêmico, 

METODOLOGIA 
bem como livros, teses e publicações técnicas do Ministério da Saúde, DATASUS, OMS e UNICEF, no período entre 2004 até 

2018. Após levantamento e leitura na integra dos estudos foram definidos quatro métodos para estudo, sendo eles: Mãe 

Canguru, Hammock (Redinha), Ofurô (Terapias aquáticas) e Contenção facilitada (ninho). 
 

 

 
RESULTADOS 

De acordo com a metodologia proposta foram localizados 123 publicações em Inglês, espanhol e português dos quais 12 

artigos foram lidos na integra referente aos quatro métodos definidos. Sendo distribuídos em 3 artigos para Mãe Canguru, 3 

artigos para Hammock, 3 artigos para Ofurô e 3 artigos para contenção facilitada (ninho). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os quatro métodos que podem ser usados em UTIN afim de minimizar os efeitos do ambiente hospitalar, extrauterino e o 

atrasos de desenvolvimento neurosensopsicomotor dos prematuros, sendo eles: Mãe Canguru, Hammock, Ofurô e 

contenção facilitada, conclui-se apresentar melhoria nos sinais vitais dos pré-termos, reduzir gasto energético, melhorar o 

sono facilitando assim ganho de peso, simetria, sistema vestibular e evitar padrões posturais. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

Fisioterapia CDE, Pinto JM. Avaliação Neuropsicomotora Em Neonatos Pré-Termos Catarina Da Cidade De Criciúma- SC 

2010. Almeida C, Almeida A, Forti E. Efeitos do Método Mãe Canguru nos sinais vitais de recém-nascidos pré-termo de baixo 

peso. Rev. Bras. Fisioter. 2007;11(1):1–5. Costa KSF, Beleza L de O, Souza LM, Ribeiro LM. Rede de descanso e ninho: 

comparação entre efeitos fisiológicos e comportamentais em prematuros. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2016;37(spe):1–9. 

Ribeiro LF, Xavier GN, Lopes A, Kairala R, Silva M. A utilização da terapia aquática como método de redução da dor em UTI 

neonatal. 2015;313–6. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 398 

 

 

 
 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 399 

 

 

 
Ano    Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8522 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3275663 - SUELLEN CRISTINA DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Silmara Patricia Correia da Silva Macri 
 
 

TITULO Intervenção de Exercícios Pélvicos na Incontinência Urinária Por Esforço 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A incontinência urinária é considerada como a perda de urina involuntária, afeta várias pessoas de diferentes sexos, sendo 

mais comum em mulheres de diferentes idades, interferindo na qualidade de vida,.Os casos mais comuns, são pós 

menopausa, sendo um problema social ou higiênico. É uma patologia silenciosa comum com avanço da idade, onde há um 

aumento de casos sem a procura de tratamento. A incontinência urinaria por esforço (IUE) é a mais comum entre as 

mulheres. Classificada como a perda de urina durante algum exercício físico ou esforço (espirro, tosse), ocorrendo uma 

pressão intra-abdominal, sendo assim, representa um grande problema na vida de quem possui, podendo afetar 

psicologicamente. Os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, apresentam resultados significativos e grande 

melhora nos sintomas, buscando a reeducação perineal, recuperando o controle urinário, reforçando o mecanismo da 

continência e, aumentando tônus muscular, obtendo até mesmo um avanço da qualidade de vida. Associa-se aos exercícios 

a respiração correta do diafragma e abdome, sendo assim, na hora da expiração a paciente precisa contrair o períneo por 

alguns segundos, em algumas repetições. Os exercícios perineais são benéficos para sustentar e aumentar a resistência 

uretral, dentre eles, os tipos mais comuns são os cones vaginais, a eletroestimulação perineal, o biofeedback e a 

cinesioterapia, que tem como principal ação, ganho de força e resistência muscular por estímulos, necessitando da 

contração dos músculos do assoalho pélvico. Existem exercícios hipopressivos, que objetivam-se em melhorar a 

musculatura perineal que baseia se na contração ativa da musculatura abdominal, que faz com que os órgãos pélvicos vão 

em direção ao diafragma respiratório e respectivamente ocorre a contração. Essa técnica foi criada por pesquisadores 

franceses. 
 

 

 
OBJETIVOS Aprender sobre a atuação da fisioterapia na Incontinência Urinária por Esforço (IUE) 

 

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob 

o olhar de alguns autores, as abordagens terapêuticas no tratamento da Incontinência Urinária por Esforço. Realizou-se uma 

METODOLOGIA busca na literatura de livros e nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed, Bireme, e o Google 

Acadêmico, que direcionava a sites de pesquisa específicos, nos idiomas português e inglês, dos anos 2008 à 2018. Foram 

selecionados estudos que abordam aspectos teóricos e práticos sobre o tratamento de pacientes com a patologia estudada 
 

 
 

RESULTADOS 

Através do tratamento fisioterapêutico, apresenta grande melhora na qualidade de vida da mulher, principalmente quando os 

exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico e a conscientização perineal são realizados, podendo 

reduzir ou acabar com os episódios de perda de urina involuntária. Diminuindo até mesmo os riscos de intervenções 

cirúrgicas. 
 

 

 
CONCLUSOES As técnicas utilizadas para o tratamento da IUE, obteve resultados positivos, e reduzem os episódios de perda de urina. 
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TITULO 
O USO DA CURVA ABC E INDICADORES DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTAS NA OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO 

ESTOQUE 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com a ascensão da economia, as empresas tem a necessidade de se adaptar e entender o mercado atual, buscando uma 

sincronia entre os processos produtivos da empresa e as necessidades do mercado, que são refletidos diretamente na 

demanda, sendo assim um processo de Gestão da demanda se faz necessário, para interpretar o mercado e definir a 

demanda da empresa. Desta forma, são demostradas as principais práticas de um modelo de Gestão da Demanda e a 

relação dos aspectos do planejamento e controle de produção. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da utilização de ferramentas e indicadores de desempenho 

na gestão de estoques. Através da classificação de itens é possível investir tempo e esforços em itens que detenham maior 

grau de importância para o faturamento ou operação. 
 

 

 
Este trabalho utiliza a metodologia de pesquisa qualitativa, pois busca o aprofundamento das informações e tem como 

objetivo explorar e explicar a necessidade do uso das informações pesquisadas sobre o tema e no estudo de um processo de 

gestão de estoque, onde os gestores da empresa analisada utilizaram a classificação e aplicação da curva ABC de Pareto 

METODOLOGIA 
que possibilitou a análise e administração dos itens de estoque e alguns indicadores de desempenho, que julgaram os mais 

adequados, para a obtenção do planejamento e controle do estoque. Através da utilização da classificação ABC e 

indicadores de desempenho foi possível identificar os itens mais representativos para o negócio, adequar os estoques da 

empresa à demanda dos negócios, otimizar e reduzir os níveis de estoque, auxiliar o planejamento de compras, eliminar os 

itens inservíveis e reduzir custo do estoque. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

O resultado demonstrado através da utilização da curva ABC na classificação dos itens de estoque, associados aos 

indicadores de desempenho como giro de estoque, e a classificação de tempo de permanência dos itens em estoque, 

auxiliaram os gestores de diversas áreas (comercial, logística e compras) na obtenção de um planejamento de estoque 

dentro das necessidades da empresa. Vale ainda ressaltar que este trabalho não extingue outras análises que não foram 

abordadas. Recomenda-se para pesquisas futuras uma análise apurada sobre o índice de cobertura do estoque e o índice de 

retorno, ampliando-se assim o estudo e conhecimento sobre o tema. 
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TITULO Intervenção fisioterapêutica no paciente pós AVC, na emergência- Revisão de literatura 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Organização Mundial de Saúde define o Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou Acidente Vascular Cerebral (AVC), como 

um processo clínico de rápido acometimento e distúrbio focal e/ ou global da função encefálica, de suposta origem vascular 

e com mais de 24 horas de duração. No Brasil, o acidente vascular encefálico aparece como a primeira causa de mortalidade 

e morbidade, o que cria um grande impacto para a economia e sociedade. Existem duas formas de bloqueio do fluxo 

sanguíneo a hemorrágica e a isquêmica. Um rápido prognóstico da equipe de emergência é fundamental para o aumento da 

sobrevida desses pacientes, porem grande parte das equipes não seguem os protocolos para o atendimento inicial 

corretamente, retardando o diagnóstico da patologia e assim agravando o quadro clinico. O principal objetivo da intervenção 

fisioterapêutica na emergência no paciente pós AVC é dar assistência rápida e eficiente para disfunções   

cardiorrespiratórias, essencialmente nas primeiras horas, assim é possível evitar o agravamento do quadro clinico, 

diminuindo a necessidade de intubação orotraqueal, utilização de ventilação mecânica invasiva e a evolução para a UTI. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar na literatura as condutas realizadas por fisioterapeutas nos pacientes pós AVC na emergência, e verificar as 

características clinicas mais frequentes nesses pacientes. 
 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica onde foram realizadas buscas no banco de dados do Scielo, Pubmed, Google 

METODOLOGIA Acadêmico, Lilacs, Ministério da saúde, Bireme, que norteou as intervenções fisioterapêuticas em pacientes pós AVC, na 

emergência no período de 2008 a 2018, nos idiomas português e inglês. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudos analisados mostraram que a inclusão do fisioterapeuta na emergência visa a prevenção e/ ou tratamento das 

complicações respiratórias em pacientes críticos, com utilização de uma combinação de técnicas para higiene brônquica e a 

expansão pulmonar. Além do habitual tratamento da oxigenoterapia, retenção de secreção, disfunção muscular, e 

mobilização global e treinamento muscular. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A intervenção fisioterapêutica em pacientes pós AVC na emergência é de grande importância melhorando o quadro clinico e 

diminuindo o tempo de internação desses pacientes, assim minimizando as taxas de mortalidades e sequelas severas. É 

importante que mais estudos a respeito do assunto sejam realizados objetivando cada vez mais a eficiência nas abordagens 

fisioterapêuticas aos pacientes críticos. 
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TITULO 
IMUNOPROFILAXIA DO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO COM PALIVIZUMABE EM CRIANÇAS EM HOSPITAL DA ZONA SUL 

DE SÃO PAULO. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

As infecções agudas do trato respiratório inferior (IATRIs) são a primeira causa de mortes nos países de baixa renda e a 

quarta nos países de média renda, que incluem o Brasil. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o principal agente de 

infecções agudas do trato respiratório inferior, a causa mais conhecida bronquiolite, entre lactentes e jovens crianças. É 

responsável pelo aumento nas taxas de internações durante o inverno no primeiro ano de vida. O palivizumabe é um 

anticorpo monoclonal Imunoglobulina G subclasse 1 (IgG1) humanizado indicado para infecções do trato respiratório 

causado pelo VSR, o anticorpo é composto de 95% de aminoácidos humanos e 5% murinos. O farmacêutico é parte 

fundamental no desenvolvimento dos protocolos clínicos, pois realiza um importante trabalho no seguimento 

farmacoterapêutico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolvimento de protocolo de imunização por VSR, e o monitoramento do uso do palivizumabe em pacientes pediátricos 

de alto risco. 
 

Estudo observacional, prospectivo, em crianças com o risco de infecção grave por VSR que receberam palivizumabe de 

METODOLOGIA acordo com os critérios clínicos estabelecidos no protocolo federal da portaria n° 522 de 13/05/2013. Os indivíduos foram 

seguidos por meio de visitas mensais e seus dados foram coletados e organizados. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi implantado um protocolo de uso do palivizumabe e um POP dentro da instituição de saúde, nele foram estabelecidos, 

parâmetros e padrões, visando uma maior agilidade e eficiência dos processos. Foram acompanhados 14 neonatos e jovens 

crianças, 42,8% foram prematuros, 28,5% apresentavam Displasia Broncopulmonar e 28,5% cardiopatia congênita. Três 

óbitos (21,4%) foram registrados durante o acompanhamento, sendo que, estes óbitos não estavam relacionados com o uso 

do palivizumabe ou infecção por VSR. 71,4% dos pacientes aderiram a imunoprofilaxia durante o período sazonal, e 28,5% 

dos pacientes não aderiram à imunização, a não adesão está relacionada ao absenteísmo. O total de doses administradas 

foi de 37 entre os meses de fevereiro a julho, o motivo mais frequente da indicação do palivizumabe foi a prematuridade que 

em alguns casos estava associado com outra indicação. Ocorreram 2 episódios de infecção por VSR que necessitaram de 

internação, os quais eram bebês prematuros. No período de sazonalidade as IATRI no local de pesquisa correspondem a 

84% das causas de admissão hospitalar, sendo a causa mais conhecida bronquiolite, e 16% dos casos estavam relacionados 

a outros diagnósticos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os resultados mostraram que a imunização passiva com o palivizumabe é uma ferramenta importante na prevenção de 

infecções pelo VSR. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA BRASILEIRA EM CONTEÚDO AUDIOVISUAL DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O racismo é algo inserido, até hoje, em nossa sociedade, começando na infância, quando somos influenciados por nossos 

pais, professores e pela mídia. As mulheres negras, quando são retratadas em histórias literárias e audiovisuais, são de 

maneira estereotipada ou sexualizada. Essas mulheres também, não coincidentemente, são a maior parte das vítimas de 

violência doméstica, mortalidade materna, violência obstétrica, estupros e morte por agressão; têm o dobro de chances de 

serem assassinadas; ganham menos e possuem menor grau de escolaridade ( Mapa da Violência 2015 ) . Com a 

possibilidade de produzir e compartilhar conteúdos em plataformas digitais de amplo alcance, há exemplos que mostram 

que a representação da mulher negra na mídia de forma empoderadora e representativa auxilia no processo de elaboração 

da identidade e autoestima das meninas negras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Criar e produzir conteúdo audiovisual para web dedicado ao público infantil, de 7 a 11 anos, que, ao contar histórias de 

mulheres negras relevantes, porém, invisibilizadas, inspire meninas negras e auxilie a construir crianças sensíveis às 

diferenças. 
 

 

 
Essa pesquisa é exploratória e bibliográfica, portanto, parte de conceitos como Identidade (CASTELLS, 2018), 

METODOLOGIA 
desenvolvimento infantil (PIAGET, 1999), questões de raça e gênero (RIBEIRO, 2017) e roteirização de programas (FIELD, 

2001) serão trabalhados, de forma qualitativa, a análise de documentos desses pensadores a fim de compreendermos os 

conceitos e desenvolvermos a solução para o problema apontado. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O contexto atual não permite mais separar a comunicação dos aspectos sociais da população. O sujeito é impactado, desde 

a sua infância, pelos conteúdos midiáticos com os quais ele tem contato a todo tempo como outdoors, TV, rádio e conteúdo 

web, pois, as mídias, hoje em dia são onipresentes. E, se essa mídia só apresenta certo um padrão social, geralmente, 

branco, desenvolve a dificuldade de tolerância do diferente. Porém, se a mídia passa a apresentar diversidade, no momento 

em que esse indivíduo se enxerga na tela, aumenta a aceitação do diferente tanto de si, quanto do outro. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Como o trabalho está em processo de elaboração e produção, nossa consideração preliminar é de que, ao usarmos os meios 

de comunicação eletrônicos e digitais para apresentar o programa, podemos com esse produto auxiliar na construção da 

identidade da menina negra com exemplos de mulheres negras que foram protagonista de histórias inspiradoras e 

tornaram-se relevantes para história brasileira, dessa forma contribuindo para a criação de crianças sensíveis à diversidade. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA BRASILEIRA EM CONTEÚDO AUDIOVISUAL DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O racismo é algo inserido, até hoje, em nossa sociedade, começando na infância, quando somos influenciados por nossos 

pais, professores e pela mídia. As mulheres negras, quando são retratadas em histórias literárias e audiovisuais, são de 

maneira estereotipada ou sexualizada. Essas mulheres também, não coincidentemente, são a maior parte das vítimas de 

violência doméstica, mortalidade materna, violência obstétrica, estupros e morte por agressão; têm o dobro de chances de 

serem assassinadas; ganham menos e possuem menor grau de escolaridade ( Mapa da Violência 2015 ) . Com a 

possibilidade de produzir e compartilhar conteúdos em plataformas digitais de amplo alcance, há exemplos que mostram 

que a representação da mulher negra na mídia de forma empoderadora e representativa auxilia no processo de elaboração 

da identidade e autoestima das meninas negras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Criar e produzir conteúdo audiovisual para web dedicado ao público infantil, de 7 a 11 anos, que, ao contar histórias de 

mulheres negras relevantes, porém, invisibilizadas, inspire meninas negras e auxilie a construir crianças sensíveis às 

diferenças. 
 

 

 
Essa pesquisa é exploratória e bibliográfica, portanto, parte de conceitos como Identidade (CASTELLS, 2018), 

METODOLOGIA 
desenvolvimento infantil (PIAGET, 1999), questões de raça e gênero (RIBEIRO, 2017) e roteirização de programas (FIELD, 

2001) serão trabalhados, de forma qualitativa, a análise de documentos desses pensadores a fim de compreendermos os 

conceitos e desenvolvermos a solução para o problema apontado. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O contexto atual não permite mais separar a comunicação dos aspectos sociais da população. O sujeito é impactado, desde 

a sua infância, pelos conteúdos midiáticos com os quais ele tem contato a todo tempo como outdoors, TV, rádio e conteúdo 

web, pois, as mídias, hoje em dia são onipresentes. E, se essa mídia só apresenta certo um padrão social, geralmente, 

branco, desenvolve a dificuldade de tolerância do diferente. Porém, se a mídia passa a apresentar diversidade, no momento 

em que esse indivíduo se enxerga na tela, aumenta a aceitação do diferente tanto de si, quanto do outro. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Como o trabalho está em processo de elaboração e produção, nossa consideração preliminar é de que, ao usarmos os meios 

de comunicação eletrônicos e digitais para apresentar o programa, podemos com esse produto auxiliar na construção da 

identidade da menina negra com exemplos de mulheres negras que foram protagonista de histórias inspiradoras e 

tornaram-se relevantes para história brasileira, dessa forma contribuindo para a criação de crianças sensíveis à diversidade. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA BRASILEIRA EM CONTEÚDO AUDIOVISUAL DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O racismo é algo inserido, até hoje, em nossa sociedade, começando na infância, quando somos influenciados por nossos 

pais, professores e pela mídia. As mulheres negras, quando são retratadas em histórias literárias e audiovisuais, são de 

maneira estereotipada ou sexualizada. Essas mulheres também, não coincidentemente, são a maior parte das vítimas de 

violência doméstica, mortalidade materna, violência obstétrica, estupros e morte por agressão; têm o dobro de chances de 

serem assassinadas; ganham menos e possuem menor grau de escolaridade ( Mapa da Violência 2015 ) . Com a 

possibilidade de produzir e compartilhar conteúdos em plataformas digitais de amplo alcance, há exemplos que mostram 

que a representação da mulher negra na mídia de forma empoderadora e representativa auxilia no processo de elaboração 

da identidade e autoestima das meninas negras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Criar e produzir conteúdo audiovisual para web dedicado ao público infantil, de 7 a 11 anos, que, ao contar histórias de 

mulheres negras relevantes, porém, invisibilizadas, inspire meninas negras e auxilie a construir crianças sensíveis às 

diferenças. 
 

 

 
Essa pesquisa é exploratória e bibliográfica, portanto, parte de conceitos como Identidade (CASTELLS, 2018), 

METODOLOGIA 
desenvolvimento infantil (PIAGET, 1999), questões de raça e gênero (RIBEIRO, 2017) e roteirização de programas (FIELD, 

2001) serão trabalhados, de forma qualitativa, a análise de documentos desses pensadores a fim de compreendermos os 

conceitos e desenvolvermos a solução para o problema apontado. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O contexto atual não permite mais separar a comunicação dos aspectos sociais da população. O sujeito é impactado, desde 

a sua infância, pelos conteúdos midiáticos com os quais ele tem contato a todo tempo como outdoors, TV, rádio e conteúdo 

web, pois, as mídias, hoje em dia são onipresentes. E, se essa mídia só apresenta certo um padrão social, geralmente, 

branco, desenvolve a dificuldade de tolerância do diferente. Porém, se a mídia passa a apresentar diversidade, no momento 

em que esse indivíduo se enxerga na tela, aumenta a aceitação do diferente tanto de si, quanto do outro. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Como o trabalho está em processo de elaboração e produção, nossa consideração preliminar é de que, ao usarmos os meios 

de comunicação eletrônicos e digitais para apresentar o programa, podemos com esse produto auxiliar na construção da 

identidade da menina negra com exemplos de mulheres negras que foram protagonista de histórias inspiradoras e 

tornaram-se relevantes para história brasileira, dessa forma contribuindo para a criação de crianças sensíveis à diversidade. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NEGRA BRASILEIRA EM CONTEÚDO AUDIOVISUAL DIRECIONADO AO PÚBLICO INFANTIL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O racismo é algo inserido, até hoje, em nossa sociedade, começando na infância, quando somos influenciados por nossos 

pais, professores e pela mídia. As mulheres negras, quando são retratadas em histórias literárias e audiovisuais, são de 

maneira estereotipada ou sexualizada. Essas mulheres também, não coincidentemente, são a maior parte das vítimas de 

violência doméstica, mortalidade materna, violência obstétrica, estupros e morte por agressão; têm o dobro de chances de 

serem assassinadas; ganham menos e possuem menor grau de escolaridade ( Mapa da Violência 2015 ) . Com a 

possibilidade de produzir e compartilhar conteúdos em plataformas digitais de amplo alcance, há exemplos que mostram 

que a representação da mulher negra na mídia de forma empoderadora e representativa auxilia no processo de elaboração 

da identidade e autoestima das meninas negras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Criar e produzir conteúdo audiovisual para web dedicado ao público infantil, de 7 a 11 anos, que, ao contar histórias de 

mulheres negras relevantes, porém, invisibilizadas, inspire meninas negras e auxilie a construir crianças sensíveis às 

diferenças. 
 

 

 
Essa pesquisa é exploratória e bibliográfica, portanto, parte de conceitos como Identidade (CASTELLS, 2018), 

METODOLOGIA 
desenvolvimento infantil (PIAGET, 1999), questões de raça e gênero (RIBEIRO, 2017) e roteirização de programas (FIELD, 

2001) serão trabalhados, de forma qualitativa, a análise de documentos desses pensadores a fim de compreendermos os 

conceitos e desenvolvermos a solução para o problema apontado. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O contexto atual não permite mais separar a comunicação dos aspectos sociais da população. O sujeito é impactado, desde 

a sua infância, pelos conteúdos midiáticos com os quais ele tem contato a todo tempo como outdoors, TV, rádio e conteúdo 

web, pois, as mídias, hoje em dia são onipresentes. E, se essa mídia só apresenta certo um padrão social, geralmente, 

branco, desenvolve a dificuldade de tolerância do diferente. Porém, se a mídia passa a apresentar diversidade, no momento 

em que esse indivíduo se enxerga na tela, aumenta a aceitação do diferente tanto de si, quanto do outro. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Como o trabalho está em processo de elaboração e produção, nossa consideração preliminar é de que, ao usarmos os meios 

de comunicação eletrônicos e digitais para apresentar o programa, podemos com esse produto auxiliar na construção da 

identidade da menina negra com exemplos de mulheres negras que foram protagonista de histórias inspiradoras e 

tornaram-se relevantes para história brasileira, dessa forma contribuindo para a criação de crianças sensíveis à diversidade. 
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TITULO Beneficios do treino proprioceptivo para prevenção de entorse do tornozelo. Revisão de Literatura 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O futebol é um dos esportes mais populares em todo o mundo com um elevado número de lesões sendo a maioria 

ocorrendo nas extremidades inferiores, principalmente no tornozelo. A falta de estabilidade da articulação no tornozelo, 

resulta em lesões frequentes, tais como as entorses que são as lesões mais comuns futebol. Estima-se que a cada 10.000 

pessoas por dia sofram entorses em inversão agudas do tornozelo. Devido essa alta incidência faz-se necessário analisar as 

opções do tratamento bem como as principais estratégias para prevenir essas lesões. São várias as estratégias propostas 

para a redução na incidência de entorse de tornozelo nos jogadores de futebol, dentre as quais destaca-se o treinamento 

neuromuscular como exercícios de propriocepção e de coordenação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esta pesquisa que tem por finalidade investigar os benefícios do treinamento proprioceptivo em prevenção de entorse no 

tornozelo em jogadores de futebol através das evidências encontradas na literatura. 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica com objetivo exploratório, que foram utilizados artigos científicos consultadas nas 

bases de dados eletrônicas, SciELO, MEDLINE, LILACS e PEDro, sem restrições de idioma, no período de 2004 a 2018. Foram 

METODOLOGIA utilizados os seguintes termos de busca: Tornozelo, Propriocepção e Prevenção. Na seleção dos artigos, foram utilizados 

artigos originais, abordando o treino proprioceptivo na prevenção de entorse de tornozelo. Como critério de exclusão, foram 

descartados artigos de revisão, com foco em reabilitação e anterior à 2004. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Encontrados 52 artigos, sendo selecionados 08 que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. No geral, os estudos 

analisados apresentaram uma redução significativa de lesões por entorse de tornozelo em jogadores de futebol quando 

submetidos à um treinamento proprioceptivo prévio. Observou-se melhoras na força muscular e no desempenho do 

equilíbrio estático após treinamento com exercícios de descarga, apoio em plano estável em situações variadas de 

desequilíbrio, disco de tornozelo, exercícios de salto em diversos planos. Embora estudos mostram eficiência dos 

exercícios, não está claro se têm efeito a longo prazo. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Com o alto índice de entorse de tornozelo em jogadores de futebol, um programa de exercícios proprioceptivos deve tem um 

papel fundamental no treinamento, uma vez que se mostra eficaz em prevenir essa lesão. 
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TITULO ESTRATEGIA DE COMPRAS E NEGOCIAÇÃO NO VAREJO: CASO RICARDO ELETRO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: No cenário atual a logística tem um papel importante, pois é uma área que traz ferramentas necessárias para 

o bom desempenho da organização. Administra a função de compras, primordial, pois envolve recursos da empresa. Sendo 

assim, esse artigo aborda as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) focando o setor de 

compras, crucial na cadeia de suprimento das organizações Ricardo Eletro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO: Analisar a estratégia de negociação junto aos fornecedores que apresenta retorno em termos de lucros para 

empresa, mantendo a empresa competitiva. Verificar ainda ferramentas analíticas de mercado permitindo priorizar produtos 

com maior saída. Analisar os procedimentos de compras e verificar a contribuição da área e ao mesmo tempo o 

alinhamento com a estratégia geral da empresa. 
 

 

 
METODOLOGIA: Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método que procura dar 

METODOLOGIA 
a melhor forma de apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes do caso se familiarizem com os 

fatores atuais e subsequentes do tema envolvido. Foram utilizados dados secundários com o uso de fontes já 

disponibilizadas na internet, revistas e artigos sobre a empresa, além de livros que envolvem o tema. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A empresa vem obtendo resultados positivos de crescimento no mercado atuante, mostrando 

aos seus clientes sua missão e visão conforme planejado pela empresa. Existe um grande retorno e relação de confiança 

com seus fornecedores. A empresa investe em terceirização de transporte, assim como no uso de CDs para melhoria em 

suas entregas ao cliente, utilizando tecnologias que mantem seus objetivos, demonstrando o comprometimento com os 

clientes. Verificou-se ainda que, a central de compras tem como objetivo principal a negociação. Aplicando toda base de 

análise a empresa tem resultados positivos, adotando tópicos da logística tais como: estoque de segurança para ações e 

promoções de mercado, elaboração de compras a prazo junto aos fornecedores utilizando retorno das vendas. Constatou-se 

uma análise de mercado focada nas maiores saídas de produtos para que a compra seja sempre alinhada a essa análise. 

‘’As compras envolvem a aquisição de matérias-primas suprimentos e componentes para o conjunto da organização”. Ballou 

(2004, p. 356) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística que é uma área importante para a empresa 

Ricardo eletro, assim como para qualquer outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a 

importância das quatro subáreas como oportunidade de obter maior desempenho. O trabalho atingiu as quatro subáreas da 

logística tendo como foco o setor de compras e foi notável o papel fundamental que esse setor representa na da cadeia de 

suprimentos da empresa. 
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TITULO ESTRATEGIA DE COMPRAS E NEGOCIAÇÃO NO VAREJO: CASO RICARDO ELETRO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: No cenário atual a logística tem um papel importante, pois é uma área que traz ferramentas necessárias para 

o bom desempenho da organização. Administra a função de compras, primordial, pois envolve recursos da empresa. Sendo 

assim, esse artigo aborda as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) focando o setor de 

compras, crucial na cadeia de suprimento das organizações Ricardo Eletro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO: Analisar a estratégia de negociação junto aos fornecedores que apresenta retorno em termos de lucros para 

empresa, mantendo a empresa competitiva. Verificar ainda ferramentas analíticas de mercado permitindo priorizar produtos 

com maior saída. Analisar os procedimentos de compras e verificar a contribuição da área e ao mesmo tempo o 

alinhamento com a estratégia geral da empresa. 
 

 

 
METODOLOGIA: Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método que procura dar 

METODOLOGIA 
a melhor forma de apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes do caso se familiarizem com os 

fatores atuais e subsequentes do tema envolvido. Foram utilizados dados secundários com o uso de fontes já 

disponibilizadas na internet, revistas e artigos sobre a empresa, além de livros que envolvem o tema. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A empresa vem obtendo resultados positivos de crescimento no mercado atuante, mostrando 

aos seus clientes sua missão e visão conforme planejado pela empresa. Existe um grande retorno e relação de confiança 

com seus fornecedores. A empresa investe em terceirização de transporte, assim como no uso de CDs para melhoria em 

suas entregas ao cliente, utilizando tecnologias que mantem seus objetivos, demonstrando o comprometimento com os 

clientes. Verificou-se ainda que, a central de compras tem como objetivo principal a negociação. Aplicando toda base de 

análise a empresa tem resultados positivos, adotando tópicos da logística tais como: estoque de segurança para ações e 

promoções de mercado, elaboração de compras a prazo junto aos fornecedores utilizando retorno das vendas. Constatou-se 

uma análise de mercado focada nas maiores saídas de produtos para que a compra seja sempre alinhada a essa análise. 

‘’As compras envolvem a aquisição de matérias-primas suprimentos e componentes para o conjunto da organização”. Ballou 

(2004, p. 356) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística que é uma área importante para a empresa 

Ricardo eletro, assim como para qualquer outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a 

importância das quatro subáreas como oportunidade de obter maior desempenho. O trabalho atingiu as quatro subáreas da 

logística tendo como foco o setor de compras e foi notável o papel fundamental que esse setor representa na da cadeia de 

suprimentos da empresa. 
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TITULO ESTRATEGIA DE COMPRAS E NEGOCIAÇÃO NO VAREJO: CASO RICARDO ELETRO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: No cenário atual a logística tem um papel importante, pois é uma área que traz ferramentas necessárias para 

o bom desempenho da organização. Administra a função de compras, primordial, pois envolve recursos da empresa. Sendo 

assim, esse artigo aborda as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) focando o setor de 

compras, crucial na cadeia de suprimento das organizações Ricardo Eletro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO: Analisar a estratégia de negociação junto aos fornecedores que apresenta retorno em termos de lucros para 

empresa, mantendo a empresa competitiva. Verificar ainda ferramentas analíticas de mercado permitindo priorizar produtos 

com maior saída. Analisar os procedimentos de compras e verificar a contribuição da área e ao mesmo tempo o 

alinhamento com a estratégia geral da empresa. 
 

 

 
METODOLOGIA: Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método que procura dar 

METODOLOGIA 
a melhor forma de apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes do caso se familiarizem com os 

fatores atuais e subsequentes do tema envolvido. Foram utilizados dados secundários com o uso de fontes já 

disponibilizadas na internet, revistas e artigos sobre a empresa, além de livros que envolvem o tema. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A empresa vem obtendo resultados positivos de crescimento no mercado atuante, mostrando 

aos seus clientes sua missão e visão conforme planejado pela empresa. Existe um grande retorno e relação de confiança 

com seus fornecedores. A empresa investe em terceirização de transporte, assim como no uso de CDs para melhoria em 

suas entregas ao cliente, utilizando tecnologias que mantem seus objetivos, demonstrando o comprometimento com os 

clientes. Verificou-se ainda que, a central de compras tem como objetivo principal a negociação. Aplicando toda base de 

análise a empresa tem resultados positivos, adotando tópicos da logística tais como: estoque de segurança para ações e 

promoções de mercado, elaboração de compras a prazo junto aos fornecedores utilizando retorno das vendas. Constatou-se 

uma análise de mercado focada nas maiores saídas de produtos para que a compra seja sempre alinhada a essa análise. 

‘’As compras envolvem a aquisição de matérias-primas suprimentos e componentes para o conjunto da organização”. Ballou 

(2004, p. 356) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística que é uma área importante para a empresa 

Ricardo eletro, assim como para qualquer outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a 

importância das quatro subáreas como oportunidade de obter maior desempenho. O trabalho atingiu as quatro subáreas da 

logística tendo como foco o setor de compras e foi notável o papel fundamental que esse setor representa na da cadeia de 

suprimentos da empresa. 
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TITULO ESTRATEGIA DE COMPRAS E NEGOCIAÇÃO NO VAREJO: CASO RICARDO ELETRO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: No cenário atual a logística tem um papel importante, pois é uma área que traz ferramentas necessárias para 

o bom desempenho da organização. Administra a função de compras, primordial, pois envolve recursos da empresa. Sendo 

assim, esse artigo aborda as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) focando o setor de 

compras, crucial na cadeia de suprimento das organizações Ricardo Eletro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO: Analisar a estratégia de negociação junto aos fornecedores que apresenta retorno em termos de lucros para 

empresa, mantendo a empresa competitiva. Verificar ainda ferramentas analíticas de mercado permitindo priorizar produtos 

com maior saída. Analisar os procedimentos de compras e verificar a contribuição da área e ao mesmo tempo o 

alinhamento com a estratégia geral da empresa. 
 

 

 
METODOLOGIA: Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método que procura dar 

METODOLOGIA 
a melhor forma de apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes do caso se familiarizem com os 

fatores atuais e subsequentes do tema envolvido. Foram utilizados dados secundários com o uso de fontes já 

disponibilizadas na internet, revistas e artigos sobre a empresa, além de livros que envolvem o tema. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A empresa vem obtendo resultados positivos de crescimento no mercado atuante, mostrando 

aos seus clientes sua missão e visão conforme planejado pela empresa. Existe um grande retorno e relação de confiança 

com seus fornecedores. A empresa investe em terceirização de transporte, assim como no uso de CDs para melhoria em 

suas entregas ao cliente, utilizando tecnologias que mantem seus objetivos, demonstrando o comprometimento com os 

clientes. Verificou-se ainda que, a central de compras tem como objetivo principal a negociação. Aplicando toda base de 

análise a empresa tem resultados positivos, adotando tópicos da logística tais como: estoque de segurança para ações e 

promoções de mercado, elaboração de compras a prazo junto aos fornecedores utilizando retorno das vendas. Constatou-se 

uma análise de mercado focada nas maiores saídas de produtos para que a compra seja sempre alinhada a essa análise. 

‘’As compras envolvem a aquisição de matérias-primas suprimentos e componentes para o conjunto da organização”. Ballou 

(2004, p. 356) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística que é uma área importante para a empresa 

Ricardo eletro, assim como para qualquer outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a 

importância das quatro subáreas como oportunidade de obter maior desempenho. O trabalho atingiu as quatro subáreas da 

logística tendo como foco o setor de compras e foi notável o papel fundamental que esse setor representa na da cadeia de 

suprimentos da empresa. 
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TITULO ESTRATEGIA DE COMPRAS E NEGOCIAÇÃO NO VAREJO: CASO RICARDO ELETRO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: No cenário atual a logística tem um papel importante, pois é uma área que traz ferramentas necessárias para 

o bom desempenho da organização. Administra a função de compras, primordial, pois envolve recursos da empresa. Sendo 

assim, esse artigo aborda as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) focando o setor de 

compras, crucial na cadeia de suprimento das organizações Ricardo Eletro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO: Analisar a estratégia de negociação junto aos fornecedores que apresenta retorno em termos de lucros para 

empresa, mantendo a empresa competitiva. Verificar ainda ferramentas analíticas de mercado permitindo priorizar produtos 

com maior saída. Analisar os procedimentos de compras e verificar a contribuição da área e ao mesmo tempo o 

alinhamento com a estratégia geral da empresa. 
 

 

 
METODOLOGIA: Aplica-se a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, ou seja, um método que procura dar 

METODOLOGIA 
a melhor forma de apresentação do assunto deixando possível para todos os participantes do caso se familiarizem com os 

fatores atuais e subsequentes do tema envolvido. Foram utilizados dados secundários com o uso de fontes já 

disponibilizadas na internet, revistas e artigos sobre a empresa, além de livros que envolvem o tema. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: A empresa vem obtendo resultados positivos de crescimento no mercado atuante, mostrando 

aos seus clientes sua missão e visão conforme planejado pela empresa. Existe um grande retorno e relação de confiança 

com seus fornecedores. A empresa investe em terceirização de transporte, assim como no uso de CDs para melhoria em 

suas entregas ao cliente, utilizando tecnologias que mantem seus objetivos, demonstrando o comprometimento com os 

clientes. Verificou-se ainda que, a central de compras tem como objetivo principal a negociação. Aplicando toda base de 

análise a empresa tem resultados positivos, adotando tópicos da logística tais como: estoque de segurança para ações e 

promoções de mercado, elaboração de compras a prazo junto aos fornecedores utilizando retorno das vendas. Constatou-se 

uma análise de mercado focada nas maiores saídas de produtos para que a compra seja sempre alinhada a essa análise. 

‘’As compras envolvem a aquisição de matérias-primas suprimentos e componentes para o conjunto da organização”. Ballou 

(2004, p. 356) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística que é uma área importante para a empresa 

Ricardo eletro, assim como para qualquer outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a 

importância das quatro subáreas como oportunidade de obter maior desempenho. O trabalho atingiu as quatro subáreas da 

logística tendo como foco o setor de compras e foi notável o papel fundamental que esse setor representa na da cadeia de 

suprimentos da empresa. 
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TITULO A tecnologia digital como instrumento no ensino fundamental de escolas publicas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Por muito tempo, a introdução de novas tecnologias na educação foi vista por muitos com uma certa desconfiança, a escola 

tradicional muitas vezes deixa de usar recursos que poderiam ser produtivos só pelo fato do preconceito de usar tais 

ferramentas. É muito comum que gestores e docentes proíbam tais usos nas escolas e em salas de aula com o pretexto de 

que tais ferramentas sirvam unicamente para desviar a atenção do aluno, tal visão que não esta de toda errada, mas que é 

preciso ser trabalhada de uma forma com que esse quadro seja revertido. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estudar como as tecnologias são introduzidas nas escolas publicas e quais são os métodos e 

recursos que o governo usa para que seja executada tal ação, também irei abordar sobre outros tipos de tecnologias que 

podem ser utilizadas como recursos no momento do ensino e aprendizagem. 
 

 

 
METODOLOGIA Este trabalho foi realizado através de pesquisa bibliografica. 

 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabemos que a tecnologia sempre esteve presente em nossas vidas desde os tempos mais primórdios, o simples fato de se 

criar ferramentas uteis para executar pequenas tarefas já se denomina um avanço da tecnologia. Esses avanços foram 

acompanhando lado a lado o homem durante o seu desenvolvimento social, ou seja, o homem enquanto criava e desenvolvia 

uma sociedade o fazia sempre com a ajuda de novas tecnologias, na verdade estas que foram primordiais para esse 

desenvolvimento. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Embora a tecnologia ande em algumas áreas a passos largos, como por exemplo em bancos, hospitais e até mesmo em 

setores rurais como na agropecuária não vemos o mesmo acontecer nas escolas. Quando falamos em ferramentas 

tecnológicas no uso da educação, logo pensamos em tvs, dvds e data show, mas temos em mãos muitas outras opções para 

se trabalhar, as vezes até mesmo os alunos nos trazem ferramentas que poderiam ser aproveitadas mas que são 

discriminadas pelos professores como os celulares por exemplo. Concluímos que é de extrema importância para o 

desenvolvimento de nossos alunos a inserção de novas tecnologias, atualizando a escola e levando o aprendizado a um   

nível mais confortável a realidade do educando. 
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TITULO JORGE AMADO: SINCRETISMO AFRO-RELIGIOSO NO ROMANCE JUBIABÁ (1935) 
 
 

 
INTRODUCAO 

A pesquisa, pautada na obra Jubiaba de Jorge Amado (1935), na qual retrata a sociedade baiana no contexto da década de 

1930, revela, no decorrer da narrativas, costumes e crenças de um povo. O estudo analisa as representações do sincretismo 

religioso na vida dos personagens negros no romance estudado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar como o autor caracteriza o sentimento de religiosidade e sincretismo negro no contexto histórico na década de 

1930; Localizar na fonte de pesquisa, palavras, conceitos e outras formas de caracterização de manifestações religiosa; 

Analisar historicamente o período em que o romance foi escrito e a intencionalidade da narrativa. 
 

 

 
A fonte literária serviu como material de pesquisa, tratado a partir da análise do discurso, identificando no texto palavras que 

METODOLOGIA reforçam a construção linguística e estilistica da narrativa. A forma de análise dos resultados é dada pela Nova História 

francesa em sua 3° geração. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos até o momento revelam que, a literatura como fonte histórica mostra-se significativa para o a história 

dos negros na sociedade brasileira. Os escritos literários contribuem historiograficamente, e que no caso, permitem 

considerar a existência do sincretismo quando indica "No altar católico, que estava num canto da sala, Oxossi era São Jorge; 

Xangô, São Jerônimo; Omolu, São Roque e Oxalá, o Senhor do Bonfim, que é o mais milagroso dos santos da cidade negra da 

Bahia de Todos os Santos e do pai-de-santo Jubiabá". Deste modo, é possível considerar que o espaço social e a religião 

implica poderosamente história dos negros no Brasil. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Verticalizada a análise do contexto histórico, o tempo e o espaço social no qual a investigação se insere, a pesquisa 

apresenta o estudo das relações sociais e religiosas na obra Jubiabá. O romance, escrito no bojo do que ficou conhecido 

como Geração de 30, momento em que a literatura brasileira passa por uma mudança significativa na forma e conteúdo 

retratados, uma ruptura com o lirismo e o romance que imperavam em nas gerações anteriores. Neste processo, o autor 

contribui para a valorização da cultura negra, das raizes ancestrais de africanos, logo, a preservação da memória afetiva 

negra na história do Brasil. 
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TITULO 
AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA DE MAKARENKO PARA O DEBATE SOBRE A ATUAL REALIDADE EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Makarenko desenvolveu um trabalho de reeducação de jovens infratores durante sete anos (1920-1927), com objetivo de 

construir o homem novo, na perspectiva da ética socialista, o do cidadão soviético: solidário, companheiro, culto, 

trabalhador, ético e comprometido com o futuro no novo país. Justifica-se este artigo, pois o Brasil necessita discutir sobre a 

metodologia desenvolvida por Makarenko e suas contribuições nas escolas públicas e instituições estatais como a    

Fundação Casa. A mudança do país se dará a partir do desenvolvimento da educação brasileira, não apenas para oferecer 

mais oportunidades para todos, mas como uma forma de recuperação da cidadania e reconhecimento dos alunos como 

parte essencial na sociedade que se visa construir. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

• Analisar o pensamento educacional do pedagogo soviético Anton Makarenko e as bases teóricas da pedagogia socialista. • 

Discutir a importância das concepções pedagógicas de Makarenko e suas contribuições teóricas e metodológicas para a 

reconstrução da escola pública atual, no Brasil. • Compreender a obra de Makarenko como modelo e inspiração para a 

construção de políticas públicas mais humanistas voltadas para a reeducação de jovens infratores, especialmente nas 

instituições estatais, como a Fundação Casa. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada pesquisa bibliográfica, com base nas obras pedagógicas de Anton Makarenko, bem como nas produções dos 

pesquisadores e teóricos que estudaram e estudam a sua pedagogia. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Durante o desenvolvimento do artigo, busquei compreender a obra de Makarenko como modelo e inspiração para a 

construção de políticas públicas mais humanistas voltadas para a reeducação de jovens infratores, especialmente nas 

instituições estatais, como a Fundação Casa. Entretanto, como o trabalho precisava ter um viés definido, optei por focá-lo na 

educação pública, pois tenho convicção que tendo uma base de qualidade, nos será permitido futuramente tratar a 

reeducação de maneira efetiva, não apenas por meio da exclusão. Desta maneira, este artigo contribuiu para ampliar meus 

conhecimentos, não somente teóricos referentes ao ensino, mas humano, pois me permitiu enxergar jovens infratores além 

de seus estereótipos, por este motivo, acredito que esta pesquisa não acaba aqui, futuramente pretendo discorrer melhor 

sobre o assunto, voltado ao lado social, que tanto impacta em nossa realidade educacional. 
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TITULO Contribuição do conceito psicanalítico de transferência na relação professor aluno 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho de cunho bibliográfico, apoiou-se em literaturas científicas a respeito do tema Psicanálise e educação, 

no intuito estabelecer a relação dessas duas ciências que no âmbito educacional se fazem complementares. Parte dos 

estudos de Freud, que nos trouxe a contribuição do conceito de transferência, que embasou esse artigo, para podermos 

assim, estabelecer uma relação entre psicanálise e educação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é verificar como o conceito psicanalítico de transferência pode ser aplicado na educação, 

enfatizando a necessidade de ter uma visão do aluno como ser BIO-PSICO-SOCIAL, e como essa abordagem teórica é 

fundamental para compreender as relações estabelecidas dentro do ambiente escolar. 
 

 

 
METODOLOGIA Este trabalho foi realizado atraves de pesquisa bibliografica. 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A Relação professor- aluno é não diretiva, para a psicanálise parte do pressuposto de que só pode ser um bom pedagogo 

aquele que está disposto a penetrar na alma infantil, como o próprio Freud afirmou. Sabemos que o termo "transferência" 

não é utilizado apenas pela psicanálise, o mesmo é utilizado em diversos meios científicos, ou não, e na maioria das vezes 

refere-se a "transporte", "deslocamento", e etc. Já para Freud, a transferência é um fenômeno necessário no processo de 

cura, e esse fenômeno está presente em todas as relações humanas, inclusive na relação professor-aluno, o que envolve a 

afetividade que existe em torno dessa relação, a pulsão do saber, e as identificações nesse processo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O professor deve ter um olhar integrado de seu aluno, o que reforça a necessidade de voltar o olhar para questões psíquicas 

e emocionais, e não ignorá-las, as desconsiderando, voltando um olhar afetivo para a leitura comportamental de seus 

alunos. A Psicanálise trás reflexões importantes a respeito das relações dentro da sala de aula, o foco dessa pesquisa é a 

relação professor-aluno, e esta deve ser revista, para que sua eficácia seja garantida, assim os conhecimentos estabelecidos 

na relação dessas duas áreas possibilitam ao professor não se aprisionar pelas técnicas já conhecidas, e sim poder ir além, e 

articular o concreto e a subjetividade, partindo também dos desejos dos alunos para a busca pela aprendizagem, sabendo 

que o olhar afetivo voltado a esse aluno pode fazer diferença no processo de aprendizagem. 
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TITULO O lúdico e a aprendizagem matemática nas séries iniciais. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo realizado através de pesquisa bibliografia aponta a importância e metodologias que considerem o lúdico 

no ensino da matemática nas series iniciais, buscando a estimulação cognitiva das crianças. A educação infantil é o primeiro 

contato da criança com a vida escolar o que influencia diretamente no seu desenvolvimento cognitivo, é, portanto de 

extrema importância que propicie um ambiente com diversos meios e formas de se aprender para que a prática aconteça de 

maneira significativa. Com isso vem se utilizando da possibilidade de aprender por meio dos jogos e das brincadeiras, o que 

vem crescendo consideravelmente nas escolas, proporcionando resultados muito positivos na aquisição do conhecimento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O trabalho foi desenvolvido com a intencionalidade de demonstrar que é possível aprender a matemática nas séries iniciais 

por meio do lúdico, buscando utilizar as brincadeiras e jogos lógicos a favor da criança, não somente com o prazer do 

brincar, mas para aprimorar e melhor desenvolver a capacidade de interação das crianças entre si e da internalização das 

operações básicas na educação infantil. 
 

 

 
Através de pesquisas em livros como o A formação social da mente, Jogos inteligentes: a construção do raciocínio na 

METODOLOGIA   escola natural, Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação e a tese sobre As contribuições dos jogos no ensino da 

matemática na educação desenvolvida por Lucilene Paulino de Amorim Silva e Cristiana Ana Lima 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados mostram o avanço conquistado, tendo o auxilio dos jogos para o ensino da matemática, pois o que antes era 

de difícil compreensão para a criança através do jogo se torna mais fácil para o aluno, e com base nos estudos de Vygotsky, 

Rizzo, Kishimoto e suas perspectivas busquei fundamentar a ideia de que brincando se aprende e se internaliza de mais 

facilmente as operações matemáticas. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se então que com base nas pesquisas realizadas segundo os referenciais dos autores, que é possível ensinar a 

matemática por meio do lúdico nas séries iniciais, buscando sempre partir do conhecimento prévio do aluno, para isso é 

preciso respeitar os espaços e limites de aprendizagem de cada criança, para isso contar com o auxílio dos jogos torna o 

aprendizado muito mais fácil, não de forma mecanizada e decorada, mas por meio de aquisição do conhecimento de forma 

concreta, pois para as crianças os jogos aparecem como diversão, desafios que devem ser cumpridos, causando assim o 

desejo de resolver e brincar ao mesmo tempo, por esse motivo acaba desconstruindo a visão de que os problemas de 

matemática são chatos e difíceis de resolver. 
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TITULO A importância das rotinas como meio auxiliar no processo de desenvolvimento da criança na Educação Infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As instituições de ensino possuem rotinas como maneira de organizar e estruturar as atividades pedagógicas do professor e 

orientar a criança nos tempos e espaços no processo escolar,bem como organizar também os materiais utilizados para a 

realização das propostas,afim de favorecer o envolvimento dos educandos. Esta organização da rotinas e torna ainda mais 

essencial na Educação Infantil,que tem como propósito principal o desenvolvimento integral e pleno da criança de zero a 

cinco anos de idade.Neste sentido,busca-se saber qual a relevância das rotinas no desenvolvimento da criança dentro da 

instituição infantil de educação. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever a importância das rotinas no desenvolvimento da criança na Educação Infantil. 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo e foi realizada através de pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, além de 

documentos norteadores para á prática na Educação Infantil. As palavras-chaves abordadas na pesquisa são: Rotinas 

METODOLOGIA escolares; Desenvolvimento Infantil e Educação Infantil. As principais fontes de busca foram: Google Acadêmico, sites e 

bibliotecas de universidades. Após a coleta e o levantamento de dados, foram realizados fichamentos dos materiais, 

análises e reflexões para a construção do artigo. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As rotinas são categorias pedagógicas que os agentes escolares organizam com a intenção de organizar os espaços e os 

tempos e ao mesmo tempo ajudar a estuturar as subjetividades e o desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas. 

(BARBOSA,2006) Nesta perspectiva,o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil(1998)em seu segundo volume 

ressalta que,ao conhecer as rotinas é possível que a criança consiga ser mais ativa e independente diante das práticas 

propostas pelo professor,pois a estrutura irá ser como uma referência para ela,fazendo com que se sinta segura e 

tranquila,pois passará a compreender as ações em meio social e como estas se organizam,proporcionando-a benefícios   

para um melhor desempenho na socialização,no seu processo de desenvolvimento,na aprendizagem e no período de 

adaptação escolar. As estabilidades que as rotinas oferecem a criança levam-na a construir e estabelecer esquemas     

mentais que a permite conhecer ações próximas previamente.Com isso,ela se sente mais segura para predizer e obter 

expectativas,além de ajudar no aprendizado de hábitos de higiene e no desenvolvimento da autonomia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As rotinas são importantes no desenvolvimento da criança na Educação Infantil por ajudá-la no processo de autonomia e 

adaptação escolar,oferecendo segurança,tranquilidade e melhor envolvimento e desempenho nas suas atividades e em sua 

socialização,também ajudando-a na compreensão sobre a organização das ações em meio social,dando base á construção 

das noções de tempo e espaço. 
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TITULO 
Análise da inclusão do fortalecimento do bíceps braquial nos protocolos de reabilitação das tendinopatias do manguito 

rotador 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Dentre as patologias do ombro, a lesão do Manguito rotador (MR) é uma das mais comuns, e é a causa mais frequente de dor 

crônica e perda da função do ombro. Acredita-se que a ruptura do MR tem direta relação com a cabeça longa do bíceps 

braquial, o qual deprime a cabeça do úmero durante os movimentos. Existem evidências de que, a cabeça longa do bíceps 

tem funções semelhantes às dos estabilizadores da articulação glenoumeral e que o seu papel aumenta à medida que a 

estabilidade do ombro diminui. Ainda, em ombros com maciça ruptura de MR, é sugerido que o bíceps braquial possa 

substituir parte da função. Portanto, deve-se considerar o fortalecimento do bíceps durante os programas de reabilitação 

para lesões do ombro, principalmente as que envolvem o manguito rotador. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar na literatura atual a inclusão do fortalecimento do bíceps braquial dentro dos protocolos de reabilitação nas lesões 

do manguito rotador. 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, em que foram utilizados artigos científicos, publicados pelas bases de dados, Medline, 

Scielo e Lilacs, produzidos no período de 2013 a 2018. Como critério de inclusão foram selecionados artigos originais, 

METODOLOGIA prospectivos, randomizados, cegos, duplo-cegos e que abordavam o tratamento conservador e pós cirúrgico, sem restrição 

do idioma. Quanto aos critérios de exclusão, foram desconsiderados estudos de caso, artigos de revisão de literatura. Para 

as pesquisas foram utilizadas as combinações dos termos: Fisioterapia; Manguito Rotador; Reabilitação; Bíceps Braquial. 
 

 
 

RESULTADOS 

A pesquisa resultou em um total de cinco artigos selecionados, dos quais quatro abordam o tratamento pós-cirúrgico e um o 

tratamento conservador de lesões do manguito rotador. Somente um dos trabalhos inclui o fortalecimento do bíceps braquial 

dentro do seu protocolo de reabilitação, entretanto, nenhuma ênfase é dada sobre esse importante músculo. Ainda, nenhum 

estudo comparou os resultados do tratamento com ou sem a inclusão do bíceps braquial no programa de reabilitação. 
 

 

CONCLUSOES 
Embora exista evidências da função do bíceps braquial, apenas um estudo apresentou seu fortalecimento no protocolo. 

Dessa forma, esse tema merece o foco em novos estudos, afim de evidenciar com clareza seu benefício. 
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TITULO A influência da música no desenvolvimento cognitivo infantil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem por finalidade explicitar a influência da música no desenvolvimento cognitivo da criança. A pesquisa 

se debruça em esclarecer o importante papel que a musica assume em contribuir não só para a formação musical do aluno, 

mas principalmente como uma ferramenta de suporte cognitivo e de aprendizagem capaz de auxiliar o educador nas 

atividades em sala de aula. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Pretende-se mostrar o quão importante é trabalhar o desenvolvimento cognitivo infantil e como a música pode torna-se um 

recurso didático capaz de contribuir neste processo. 
 

METODOLOGIA Este trabalho foi realizado atraves de pesquisa bibliografica. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A música é uma linguagem que provoca sensações e sentimentos e está presente em diversas situações durante as 

atividades na aprendizagem infantil, como em comemorações, histórias, festividades o que favorece o esquema corporal, 

intelectual e linguístico, a comunicação, entre outros. A música perpassa por todas as áreas do conhecimento, e através 

disso a criança pode entrar em um mundo letrado de forma atrativa e criativa em um ambiente que proporcionará condições 

para que ela possa adquirir novas formas de pensar, despertando a imaginação e construindo novas formas de 

aprendizagem. A criança que está em contato frequente com a música, aprende a se relacionar melhor, principalmente com 

outras crianças, estabelecendo uma comunicação e adaptação com o mundo em que está inserida. A inteligência musical é 

um exercício cerebral por completo, já que utiliza todo sistema neurológico, uma vez que estimula o ritmo, memorização e 

movimento corporal. A partir do momento em que trabalhamos com a música, vários são os benefícios atribuindo para 

aquisição de novos saberes, despertando várias sensações e interpretações, tornando-se inegável a utilização dessa 

modalidade para desenvolver a mente, facilitando o processo de aprendizagem. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Pode-se constatar que a música é capaz de contribuir para o desenvolvimento cognitivo infantil e que de fato, pode trazer 

benefícios em prol de um ensino, já que suas contribuições estão ligadas ao sistema neurológico, ativando diversas áreas do 

cérebro. 
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TITULO A LINGUAGEM MUSICAL COMO PROPOSTA PEDAGOGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A linguagem musical está ligada à infância desde o ventre materno e é considerada uma ferramenta pedagógica de 

excelência para a Educação Infantil. Os recursos dessa ferramenta possibilitam o desenvolvimento integral da criança e 

auxilia na construção de estruturas cognitivas, motivo pelo qual se torna relevante o estudo do processo de musicalização 

na infância, visto que a educação musical está presente nas múltiplas atividades que a criança realiza nessa faixa etária. A 

música permite a promoção de atividades que potencializa a interação com outras áreas do conhecimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar como a educação musical auxilia o desenvolvimento da criança e como pode servir de ferramenta pedagógica na 

Educação Infantil. 
 

A base teórica desta pesquisa bibliográfica fundamenta-se em artigos científicos, teses, revistas científicas, dissertações, 

METODOLOGIA 
livros e documentos institucionais cuja fonte principal é a Scielo. As principais palavras-chave foram: Educação Infantil – 

Educação Musical e Linguagem Musical. Após o levantamento dos dados, realizou-se o fichamento do material e textos, 

para a construção do relatório final. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O surgimento da música na vida da criança e na Educação Infantil decorre de experiências e vivências adquiridas e 

oportunizadas ao longo da vida. Segundo Brito (2003), há inúmeras teorias sobre a presença da música e sua origem na 

cultura humana. Para Medina (2017), essa inserção acontece antes mesmo do nascimento da criança. Os Referenciais 

Curriculares defendem que a oferta de materiais ou instrumentos musicais e sonoros são propostas que promovem a 

autonomia da criança. (BRASIL, 1998). O Currículo Integrador assegura que o direito da criança e as múltiplas linguagens 

enriquecem sua aprendizagem e vivência através da música. (SÃO PAULO, 2015). Para Gohn (2010), a instrução e 

afetividade na organização do tempo e espaço, apreciam o fazer musical. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A música está presente como base prática que transforma e interage de forma lúdica contribuindo para liberdade de 

identidade de cada criança no processo da sua formação. O diálogo afetivo colabora antes mesmo do nosso nascimento e 

se dá principalmente na infância, mas percorre todas as fases da vida. Deste modo, entende-se que o envolvimento das 

crianças com a música precisa ter sentido e prazeroso para agregar conhecimentos concretos de forma a ampliar as 

múltiplas linguagens no seu ambiente e no espaço educacional. 
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TITULO 

 
Alzira Lobo de Arruda Campos 

 
 

A educação na primeira infancia 

  

 
 

 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Pretende-se investigar como ocorre o processo de atendimento à Primeiríssima Infância no Município de São Paulo. Além da 

criação de políticas públicas para o avanço nas propostas educacionais atuais, há ainda a preocupação com a diminuição do 

déficit de vagas em creches, no Município de São Paulo, como condição necessária para que resultados positivos no 

investimento nessa fase de desenvolvimento da criança se tornem uma realidade. Esta investigação preocupa-se ainda em 

obter informações sobre o nível de envolvimento que as famílias estabelecem com a criança e com a creche, com a 

finalidade de apresentar às mesmas, eventuais orientações baseadas em preceitos básicos da ética familiar. Há um número 

expressivo de disciplinas que concorrem para a necessária investigação na área educacional da primeiríssima infância : a 

Neurobiologia; a Mecânica Quântica, a Psicanálise e áreas da Sociologia. A partir da obtenção dos resultados desta 

pesquisa, presume-se que possam ocorrer ações propiciadoras de mudanças na prática educativa e na atitude social 

relativa a programas sócio-político-educacionais, no que se refere à criança de 0-3 anos. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho referem-se à aplicação na prática dos resultados das investigações teóricas convergentes para a 

importância de se investir na educação da criança na mais tenra idade a partir das recentes descobertas da neurociência 

somadas aos preceitos psicanalíticos da formação do eu da criança. Refere-se também à levantar a questão do direito da 

criança à educação estipulado por lei e bem como à resistência que este tema enfrenta, tanto de ordem histórico-cultural 

quanto de ordem psicanalítica. 
 

 

 
A Metodologia utilizada nesta investigação é a interdisciplinaridade como forma de se desenvolver o conhecimento. Trata- 

METODOLOGIA se, portanto, de se considerar as mais variadas disciplinas objetivando a fundamentação daquilo que se quer comprovar, 

respeitando-se as dessemelhanças dos seus objetos e as fronteiras impostas pelas áreas do saber de cada uma delas. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

A falta de atenção do poder público e da sociedade civil em geral não devem servir de justificativa para não se avançar na 

área da educação de crianças de 0 - 3 anos. Haverá de se encontrar formas para ir-se além das explicações a fim de 

encaminharmos a questão na direção da resolução do problemas. 
 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

ARAUJO, Aloisio Pessoa de. Aprendizagem infantil: uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva. 

Academia Brasileira de Ciências: Rio de Janeiro, 2011. CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. A interdisciplinaridade e as radicais 

transformações do pensamento científico. In: Lumen et Virus, vol. IV, n8, fevereiro 2013. Freud, Sigmund. Inibic1ão, sintoma 

e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929). Companhia das Letras: São Paulo, 2016. Jupiassu, Hilton. O 

espírito interdisciplinar. In: Cadernos EBAPE.BR, Volume IV, número 3 outubro, 2006. Lacan, arques. O estádio do espelho 

como formador da função do eu. In: Escritos Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 19998. Nicolescu, Basarab. Um novo tipo de 

conhecimento- transdisciplinaridade. 1o Encontro Catalizador do CETRANS- Escola do Futuro- USP, Itatiba, São Paulo 2005 

Rovelli, Carlo. Sete breves lições de física. Objetiva: São Paulo, 2015 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 422 

 

 

 
 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 423 

 

 

 

Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 8558 Educação 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3520684 - MICHELLE ALEXANDRA BASTOS ALVES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Vera Lucia de Oliveira Ponciano 
 
 

TITULO AS FUNÇÕES EXECUTIVAS E SUA IMPORTANCIA NA EDUCAÇÃO 
 
 

 
INTRODUCAO 

Os avanços e descobertas na área da neurociência ligada ao processo de aprendizagem é sem dúvida, uma evolução para a 

educação. Cury (2007), aponta que a neurociência tornou-se uma das áreas mais prósperas de pesquisa multidisciplinar, 

tendo por finalidade compreender devidamente os processos mentais. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a importância das funções executivas e suas contribuições para a educação 

 

Pesquisa de cunho bibliográfico, considerou como critério de inclusão no levantamento inicial, obras que versavam sobre os 

METODOLOGIA 
aportes teóricos da neurociência e educação, entre as quais foram selecionados:livros, artigos científicos e uma. A partir da 

leitura do material selecionado, chegou-se à seleção de três livros, a tese e quatro artigos,e conclusão da redação do 

relatório de pesquisa 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A consideração sobre a importância das funções executivas, teve como ponto o esclarecimento dos mecanismos neurais, a 

partir do caso do operário Phineias . As funções executivas, é o conjunto de habilidades e capacidades que permitem 

executar as ações necessárias para atingir um objetivo em busca da sobrevivência e bem estar ligadas ao planejamento de 

ações e do raciocínio são influenciadas fortemente por fatores ambientais e na interação dos indivíduos, impactando 

intensamente as a maturação e modificações do sistema nervoso que ocorrem até a idade adulta, podendo transpassar os 

20 anos de idade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

No ambiente escolar, tais funções são importantes e podem ser fomentadas, visto que demandam das crianças soluções 

para problemas propostos, planejamento e adaptação de situações variadas na busca de novos objetivos. E(#38)#769; 

importante impulsionar o desenvolvimento das funções executivas por meio do ensino de estratégias que o favoreçam de 

maneira que os estudantes aprendam a planejar suas atividades, elaborar metas, buscando não só as informações 

existentes, mas que sejam capazes de identificar seus erros e agir sobre eles de forma adequada. Isto vai proporcionar um 

desenvolvimento maior não só dificuldades, porém vai favorecer o sucesso no aprimoramento da funções executivas e a 

formação do educando em todos os aspectos. 
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TITULO Eletroanalgesia não-invasiva no tratamento da dor oncológica 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Pela OMS (Organização Mundial de Saúde) 8,8 milhões de pessoas morrem anualmente decorrente de câncer. Acredita-se 

que esse número aumente nas próximas décadas com o crescimento da expectativa de vida. A dor é um dos sintomas mais 

presentes em decorrência das neoplasias, e também o que mais afeta a vida do paciente. O controle da dor oncológica é um 

tema que tem despertado interesse e questionamentos aos profissionais da saúde que lidam, diretamente, com o paciente. 

Pensando nas variáveis que a dor possa ter e buscando também uma alternativa não medicamentosa e nem invasiva, se faz 

necessário a utilização de mais recursos para analgesia nos pacientes oncológicos, tais como a eletroanalgesia não-   

invasiva, recurso que utiliza a ação terapêutica de correntes elétricas aplicadas ao corpo a fim de controlar a dor. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar as evidências na literatura da utilização de recursos de eletroanalgesia em pacientes com dor oncológica. 

 

A presente revisão bibliográfica se utilizou de artigos científicos publicados pelas bases de dados Liliacs, Medline, Pubmed e 

Scielo, publicados no período de 2007 a 2018, sem restrição de idiomas. Para a pesquisa foram utilizados uma combinação 

METODOLOGIA dos seguintes descritores: Dor oncológica, Eletroanalgesia, Fisioterapia; e seus correspondentes em inglês. Foram incluídos 

nesse trabalho artigos originais mais recentes e/ou de referência sobre o assunto. Foram desconsiderados artigos que 

relatavam eletroanalgesia invasiva e analgesia medicamentosa como única opção. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os seis estudos que obedeceram aos critérios e inclusão e exclusão foram analisados. Eles optaram exclusivamente pela 

Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS) e seus diferentes tipos, como único recurso de eletroanalgesia. Todos 

os estudos obtiveram resultados positivos, em curto e a longo prazo, mesmo que os diagnósticos clínicos e estágios do 

tratamento fossem diferenciados. Analisando os resultados, é notório que essa área da fisioterapia precisa ser expandida e 

estudada, tendo em vista que vários outros métodos de eletroanalgesia não participam de nenhum estudo em pacientes 

oncológicos. A eletroanalgesia não invasiva procura auxiliar o paciente no momento de tratamento, pensando que a 

eletroterapia não auxilia somente na analgesia, mas na redução de opções medicamentosas, assim também diminuindo 

efeitos colaterais e reações adversas. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A eletroanalgesia não invasiva na fisioterapia oncológica mostra-se eficaz. No entanto, os estudos sobre o tema são 

escassos. Visto que é um assunto atual e de muita importância, sugere-se que mais estudos sejam realizados para ampliar o 

conhecimento na área, tendo como base a qualidade de vida do paciente oncológico. 
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TITULO 
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES RIBEIRINHAS DOS AFLUENTES DO RIO 

AMAZONAS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Ainfecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) e a identificação de tipos virais com potencial oncogênico é de grande 

importância na prevenção do câncer de colo do útero, entretanto, ele ainda é um problema de saúde pública em todo o 

mundo. As populações de baixa condição socioeconômica, sobretudo nos países em desenvolvimento, como as populações 

ribeirinhas do Rio Amazonas no Brasil, são as mais prejudicadas devido à falta de acesso a políticas públicas de prevenção e 

diagnóstico precoce. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo tem como objetivo identificar a presença de DNA-HPV em infecção e lesão intraepitelial cervical de mulheres 

ribeirinhas das comunidades dos afluentes do Rio Amazonas 
 

Foram coletadas 123 amostras cervicais em meio líquido (Cellpreserv(#38)#61650;), este material citopatológico foi 

processado automaticamente no equipamento KLP 2000 (Kolplast(#38)#61650;) e classificado de acordo com o Sistema 

METODOLOGIA 
Bethesda (2011). O material molecular residual foi submetido a genotipagem para DNA-HPV pela metodologia de MicroArray 

(Euroimmun(#38)#61652;). Os testes foram realizado em duplicata, utilizando-se controle positivo e negativo para validação 

do método molecular. Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente pelo teste exato de Mann-Fisher e o teste 

do qui-quadrado. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Das 123 amostras celulares um total de 4 (3,2%) mulheres apresentaram lesão intraepitelial cervical e infecção 

concomitante com o HPV. 2 (1,6%) mulheres eram oriundas da região do Rio Negro, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e infecção pelos tipos de HPV 43,53,72. E 1 (0,8%) um quadro citológico de HSIL, em associação 

com os tipos de HPV 51 e 39. 2 (1,6%) amostras eram da região próxima ao Rio Madeira, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e a 1(0,8%) amostra foi classificada com HSIL, ambas em associação com a infecção pelo tipo de 

HPV 61. As mulheres estudadas da região do Rio Negro e Rio Madeira exibiram uma frequência de 56,2% e 66,7% de 

infecção por HPVs de Alto Risco, respectivamente. E de 43,75% e 33,33% de infecção por HPV de Baixo Risco nas mulheres 

ribeirinhas do Rio Negro, e do Rio Madeira, respectivamente. 25 (20,3%) amostras diagnosticadas citologicamente como 

inflamação evidenciaram infecção pelo HPV, sendo os tipos 16 (20%) e 45 (16%) do vírus os mais predominantes. 2 (1,6%) 

amostras classificadas como dentro dos padrões de normalidade apresentaram infecção concomitante pelo HPV 16 (50%) e 

44 (50%). 
 

 

 

CONCLUSOES 
As mulheres ribeirinhas dos afluentes do Rio Amazonas possuem um alto risco para desenvolver neoplasia cervical 

associadas ao índice de HSIL e os tipos de HPV de alto risco oncogênico encontrados em ambas as regiões. 
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TITULO 
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES RIBEIRINHAS DOS AFLUENTES DO RIO 

AMAZONAS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Ainfecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) e a identificação de tipos virais com potencial oncogênico é de grande 

importância na prevenção do câncer de colo do útero, entretanto, ele ainda é um problema de saúde pública em todo o 

mundo. As populações de baixa condição socioeconômica, sobretudo nos países em desenvolvimento, como as populações 

ribeirinhas do Rio Amazonas no Brasil, são as mais prejudicadas devido à falta de acesso a políticas públicas de prevenção e 

diagnóstico precoce. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo tem como objetivo identificar a presença de DNA-HPV em infecção e lesão intraepitelial cervical de mulheres 

ribeirinhas das comunidades dos afluentes do Rio Amazonas 
 

Foram coletadas 123 amostras cervicais em meio líquido (Cellpreserv(#38)#61650;), este material citopatológico foi 

processado automaticamente no equipamento KLP 2000 (Kolplast(#38)#61650;) e classificado de acordo com o Sistema 

METODOLOGIA 
Bethesda (2011). O material molecular residual foi submetido a genotipagem para DNA-HPV pela metodologia de MicroArray 

(Euroimmun(#38)#61652;). Os testes foram realizado em duplicata, utilizando-se controle positivo e negativo para validação 

do método molecular. Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente pelo teste exato de Mann-Fisher e o teste 

do qui-quadrado. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Das 123 amostras celulares um total de 4 (3,2%) mulheres apresentaram lesão intraepitelial cervical e infecção 

concomitante com o HPV. 2 (1,6%) mulheres eram oriundas da região do Rio Negro, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e infecção pelos tipos de HPV 43,53,72. E 1 (0,8%) um quadro citológico de HSIL, em associação 

com os tipos de HPV 51 e 39. 2 (1,6%) amostras eram da região próxima ao Rio Madeira, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e a 1(0,8%) amostra foi classificada com HSIL, ambas em associação com a infecção pelo tipo de 

HPV 61. As mulheres estudadas da região do Rio Negro e Rio Madeira exibiram uma frequência de 56,2% e 66,7% de 

infecção por HPVs de Alto Risco, respectivamente. E de 43,75% e 33,33% de infecção por HPV de Baixo Risco nas mulheres 

ribeirinhas do Rio Negro, e do Rio Madeira, respectivamente. 25 (20,3%) amostras diagnosticadas citologicamente como 

inflamação evidenciaram infecção pelo HPV, sendo os tipos 16 (20%) e 45 (16%) do vírus os mais predominantes. 2 (1,6%) 

amostras classificadas como dentro dos padrões de normalidade apresentaram infecção concomitante pelo HPV 16 (50%) e 

44 (50%). 
 

 

 

CONCLUSOES 
As mulheres ribeirinhas dos afluentes do Rio Amazonas possuem um alto risco para desenvolver neoplasia cervical 

associadas ao índice de HSIL e os tipos de HPV de alto risco oncogênico encontrados em ambas as regiões. 
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TITULO 
INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO EM MULHERES RIBEIRINHAS DOS AFLUENTES DO RIO 

AMAZONAS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Ainfecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) e a identificação de tipos virais com potencial oncogênico é de grande 

importância na prevenção do câncer de colo do útero, entretanto, ele ainda é um problema de saúde pública em todo o 

mundo. As populações de baixa condição socioeconômica, sobretudo nos países em desenvolvimento, como as populações 

ribeirinhas do Rio Amazonas no Brasil, são as mais prejudicadas devido à falta de acesso a políticas públicas de prevenção e 

diagnóstico precoce. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo tem como objetivo identificar a presença de DNA-HPV em infecção e lesão intraepitelial cervical de mulheres 

ribeirinhas das comunidades dos afluentes do Rio Amazonas 
 

Foram coletadas 123 amostras cervicais em meio líquido (Cellpreserv(#38)#61650;), este material citopatológico foi 

processado automaticamente no equipamento KLP 2000 (Kolplast(#38)#61650;) e classificado de acordo com o Sistema 

METODOLOGIA 
Bethesda (2011). O material molecular residual foi submetido a genotipagem para DNA-HPV pela metodologia de MicroArray 

(Euroimmun(#38)#61652;). Os testes foram realizado em duplicata, utilizando-se controle positivo e negativo para validação 

do método molecular. Os resultados obtidos foram comparados estatisticamente pelo teste exato de Mann-Fisher e o teste 

do qui-quadrado. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Das 123 amostras celulares um total de 4 (3,2%) mulheres apresentaram lesão intraepitelial cervical e infecção 

concomitante com o HPV. 2 (1,6%) mulheres eram oriundas da região do Rio Negro, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e infecção pelos tipos de HPV 43,53,72. E 1 (0,8%) um quadro citológico de HSIL, em associação 

com os tipos de HPV 51 e 39. 2 (1,6%) amostras eram da região próxima ao Rio Madeira, sendo que 1 (0,8%) apresentava um 

quadro citológico de LSIL e a 1(0,8%) amostra foi classificada com HSIL, ambas em associação com a infecção pelo tipo de 

HPV 61. As mulheres estudadas da região do Rio Negro e Rio Madeira exibiram uma frequência de 56,2% e 66,7% de 

infecção por HPVs de Alto Risco, respectivamente. E de 43,75% e 33,33% de infecção por HPV de Baixo Risco nas mulheres 

ribeirinhas do Rio Negro, e do Rio Madeira, respectivamente. 25 (20,3%) amostras diagnosticadas citologicamente como 

inflamação evidenciaram infecção pelo HPV, sendo os tipos 16 (20%) e 45 (16%) do vírus os mais predominantes. 2 (1,6%) 

amostras classificadas como dentro dos padrões de normalidade apresentaram infecção concomitante pelo HPV 16 (50%) e 

44 (50%). 
 

 

 

CONCLUSOES 
As mulheres ribeirinhas dos afluentes do Rio Amazonas possuem um alto risco para desenvolver neoplasia cervical 

associadas ao índice de HSIL e os tipos de HPV de alto risco oncogênico encontrados em ambas as regiões. 
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INTRODUCAO 

Os meniscos do joelho são descritos como discos fibrocartilaginosos de forma semilunar, localizados entre os côndilos da 

tíbia e do fêmur. Além de transmitir e distribuir a cargas, absorver choques e aumentar a congruência articular, os meniscos 

contribuem significantemente para o sistema proprioceptivo do joelho mediada por mecanorreceptores localizados mais 

concentradamente na periferia da estrutura. Nesse contexto, é importante destacar os déficits que uma lesão meniscal ou 

sua remoção cirúrgica, total ou parcial, poderiam causar para a estabilidade dinâmica da articulação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar na literatura as evidências que apontem para o papel e a importância dos mecanorreceptores localizados nos 

meniscos na propriocepção do joelho. 
 

Para o presente estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados MEDLINE, PEDro, SCIELO e LILACS, 

METODOLOGIA 
sem restrições de data e idioma. Para tanto foram utilizadas a combinação das palavras-chave: joelho, propriocepção e 

meniscos. Foram selecionados artigos originais que analisaram como a lesão ou retirada dos meniscos pode alterar a 

propriocepção dos joelhos. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Obedecendos aos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 5 trabalhos nos quais 4 eram sobre menistectomia e 

1 sobre lesão isolada de menisco lateral e medial. Um estudo recente comparou o equilibrio postural em um grupo de 

pacientes com lesao do meniscal usando um Biodex Stability System (BSS) e identificaram um importante déficit 

proprioceptivo, principalmente quando as lesões eram no menisco lateral. Y. Outro estudo avaliou a propriocepção do joelho 

no pré e pós-operatório de lesão de menisco, evidenciando uma piora na propriocepção. No entanto o tempo de pós 

operatorio (6 meses)foi considerado muito curto para uma conclusão. Outros dois estudos avaliaram a propriocepção do 

joelho de pacientes de 1-2 anos pós menistectomia e ambos concluiram que há uma redução na capacidade prorpioceptiva. 

Embora, tenha sido observado uma significante diminuição da função proprioceptiva do joelho em pacientes submetidos a 

menistectomia parcial, nenhum estudo avaliou a diferença na propriocepção do joelho em pacientes submetidos à 

menistectomia parcial e à reparação meniscal por sutura. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Diversas abordagens têm sido desenvolvidas a fim de evidenciar a importância proprioceptiva do menisco na articulação do 

joelho. Ainda, mais estudos precisam ser feitos para avaliar se existe diferença significativa do déficit de propriocepção do 

joelho em indivíduos submetidos a diferentes procedimentos cirúrgicos para o tratamento de lesões meniscais. 
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TITULO 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O PROTOCOLO MÃE CANGURU E REDE DE DESCANSO NO DESENVOLVIMENTO DE RECÉM- 

NASCIDO PRÉ-TERMO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DE LITERATURA. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desenvolvimento de novas tecnologias na áreas de saúde nos últimos 20 anos contribuíram de forma expressiva na 

sobrevida dos recém-nascidos pré-termo.O desenvolvimento do recém-nascido pré-termo em unidades de terapia intensiva 

neonatal está associado a iniciativas de manutenção de vida e estímulos nocivos ao desenvolvimento da mesma. A 

necessidade de garantir a sobrevida a este organismo prematuro pode estar acompanhada de complicações relacionadas   

ao desenvolvimento neuropsicomotor da mesma. Algumas iniciativas de humanização e qualidade de atendimento foram 

desenvolvidas com objetivo de amenizar os estímulos nocivos desse período de internação: Projeto Mãe Canguru e Rede de 

Descanso Neonatal. O projeto mãe canguru proporciona experiencia de contato pele a pele entre o prematuro e mãe. A Rede 

de Descanso é o uso de redes para posicionamento dentro da incubadora mantendo o padrão flexor, fixada nas regiões 

distais do equipamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os efeitos da utilização dos protocolos Mãe Canguru e Rede de Descanso na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

em prematuros. 
 

Foi realizada busca nas bases de dados Scielo, Pubmed, Bireme, e Pedro utilizando os descritores: Mãe canguru, rede de 

METODOLOGIA descanso, humanização e pré-termo. Foram incluídos artigos com relevância científica que descrevessem a utilização do 

protocolo mãe canguru e uso da rede de descanso aplicados em recém-nascidos pré-termo. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A busca nas bases de dados obtivemos 482 artigos científicos.A partir da análise dos estudos obtidos foram selecionados 7 

artigos que apresentaram as informações de forma padronizada e com relevância cientifica. Dois artigos utilizaram o 

método Rede de Descanso. V.R. Jesus et al. em 2018 avaliou o estado comportamental do recém–nascido de baixo peso, 

sinais vitais e a presença de dor com uso da rede de descanso.Método parece induzir o sono, manteve os sinais vitais 

estáveis e não causou dor nos pacientes avaliados. Os outros cinco artigos utilizaram método mãe canguru como técnica de 

qualidade de atendimento, sendo que quatro artigos sugeriram evolução positiva do desenvolvimento neuromuscular, 

sensorial, termorregulação, manutenção dos sinais vitais, ganho de peso, conforto e vinculo materno.Olmedo e 

colaboradores em 2012 não apresentou diferenças estatisticamente significantes comparando mãe canguru e 

posicionamento em decúbito dorsal na incubadora. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A utilização dos protocolos Mãe Canguru e Rede de Descanso na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em pacientes 

prematuros não apresentaram efeitos negativos na população estudada. São necessários desenvolvimento de novos 

estudos com qualidade metodológica e relevância cientifica com objetivo de evidenciar a melhor técnica de humanização a 

ser utilizada. 
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TITULO Evidências da eficácia da termoterapia no aumento da flexibilidade muscular imediata. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A flexibilidade muscular é definida como a capacidade que o músculo tem de se alongar. Existem diversos protocolos 

utilizados para a melhora da flexibilidade, tais como a termoterapia, fundamentada na aplicação de calor no corpo de 

maneira terapêutica, podendo ser utilizada através de calor profundo e superficial. A aplicação de calor profundo promove 

aumento da flexibilidade por meio da maior vasodilatação, relaxamento muscular, aumento da extensibilidade do colágeno, 

aumento o suprimento de sangue, redução da rigidez articular e diminuição da dor e/ou desconforto. Embora seja evidente a 

eficácia da termoterapia, ainda não existe consenso quanto aos efeitos agudos da aplicação de calor terapêutico para ganho 

imediato de flexibilidade e aumento da amplitude de movimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as evidências na literatura quanto aos efeitos agudos da aplicação de calor terapêutico no aumento imediato 

flexibilidade muscular. 
 

Foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados eletrônicos da LILACS, COCHRANE, MEDLINE e Scielo, sem restrição 

de data e idioma, que adotaram o efeito agudo no calor profundo para flexibilidade muscular, através das palavras chaves: 

METODOLOGIA Flexibilidade, Termoterapia, Amplitude de Movimento Articular. Os critérios de inclusão foram artigos originais, que 

abordassem o efeito agudo do calor profundo na flexibilidade muscular, descartando os artigos de revisão e que 

analisassem o efeito a longo prazo. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 5 artigos. Todos utilizaram o ondas curtas como 

recurso de calor profundo. Embora os dois estudos que utilizaram o modo pulsado tenham resultados conflitantes, esse 

modo de aplicação é reconhecido por não elevar a temperatura tecidual. Três estudos compararam a termoterapia com a 

crioterapia, não chegando a um consenso. Dois desses artigos realizaram a comparação dessas técnicas associadas ao 

alongamento e os resultados se contradizem sobre a eficácia da termoterapia no aumento da flexibilidade imediata, 

enquanto o estudo que aplicou ambas as técnicas sem a associação do alongamento, concluiu que ambos apresentam 

efeitos agudos benéficos. Embora os três estudos tenham encontrado resultados conflitantes quanto a eficácia da diatermia 

e crioterapia, eles corroboram sobre a importância do alongamento no ganho imediato de flexibilidade. Nenhum estudo 

comparou diferentes formas de aplicação de calor terapêutico no ganho imediato de flexibilidade muscular. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Embora estudos apontem um efeito benéfico da termoterapia na extensibilidade muscular, observa-se uma escassez de 

estudos sobre o efeito agudo, sendo necessário a realização de mais estudos com o intuito de analisar e quantificar a 

melhora imediata da flexibilidade através de diferentes recursos de calor terapêutico. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

1. Draper DO, Castro JL, Feland B, et al. Shortwave Diathermy and Prolonged Stretching Increase Hamstring Flexibility More 

Than Prolonged Stretching Alone. J Orthop Sport Phys Ther 2004; 34: 13–20. 2. Brasileiro JS, Faria AF, Queiroz LL. Influência 

do resfriamento e do aquecimento local na flexibilidade dos músculos isquiotibiais. Rev Bras Fisioter 2007; 11: 57–61. 3. de 

Andrade Filho JHC, Santo TC e. S do E, Facó SGG, et al. Efeito agudo da crioterapia e diatermia na flexibilidade e força 

muscular de isquiotibiais. Ciencia(#38)Saùde 2010; 22: 55–62. 
 

 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

 

2018 8578 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

 
8 - Trabalhos 

científicos 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 

Autor Status Apresentação 
 

3311899 - MILCA PRATES TELES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Thiago Domingues Stocco 
 
 

TITULO AS PREVENÇÕES DE LESÕES NO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR EM ATLETAS FEMININAS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com aumento das mulheres nas atividades esportivas (futebol, basquete e vôlei) houve também o aumento das lesões 

relacionadas aos esportes, dentre as quais destaca-se o rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Essa maior 

prevalência dessa lesão em mulheres está relacionada com alterações anatômica, biomecânica e hormonal. Devido à alta 

incidência de lesões de LCA, faz-se necessário identificar e analisar métodos e intervenções disponíveis para prevenção 

dessa lesão. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar recursos fisioterapêuticos utilizados na prevenção de lesão de LCA em atletas femininas. 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas nas bases de dados, MEDLINE, LILACS, SCIELO e 

PEDro, sem restrições de idiomas, com período de 2008 a 2018. Para tanto utilizou-se a combinação de termos: Joelho, 

METODOLOGIA Ligamento cruzado anterior, Prevenção, atletas, mulheres. Os critérios de seleção dos artigos foram, artigos originais, que 

abordassem prevenções de lesão de LCA em atletas femininas, descartando artigos de revisão, que o foco fosse tratamento 

e não-atletas. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

foi realizado uma busca nos bancos de dados onde foram encontrados 200 artigos, desses apenas 8 trabalhos foram 

selecionados após atenderem os critérios de inclusão e exclusão, dos estudos selecionados as modalidades usadas nas 

prevenções fora: controle de tronco dinâmico, alinhamento das extremidades inferiores, equilíbrio, agachamento, saltos, 

aterrisagem, feedback de vídeo, Pilometria, fortalecimento, correr, alongamento, agilidade, e aquecimento para ativação 

muscular. No geral dos artigos selecionado 07 artigos mostraram uma redução de lesão de LCA em atletas femininas, 01 

artigo não apresentou um efeito significativo devido o cumprimento do programa ter sido pouca, mostrou também que o 

programa de prevenção deve começar cedo, na adolescência ( a partir dos 12 anos), ainda não existe um protocolo padrão, 

mas sabe-se que os programas de devem incluir quadril, isquiotibiais, estabilidade do núcleo, equilíbrio, agilidade e retorno 

verbal sobre técnicas de pouso, um programa bem-sucedido pelo menos 03 sessões por 10 min. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com base nas evidencia reunidas nessa revisão, pode se concluir que os programas de prevenção são eficazes na redução 

de lesão de LCA em atletas femininas, o programa de prevenção é mais fácil e pode ser amplamente aplicado as equipes 

atléticas pelos educadores, no intuito de reduzir a incidência de lesões, e redução da incapacidade a longo prazo associada 

com essa lesão. 
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TITULO O assalto ao quartel Moncada uma tragédia bem sucedida? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este artigo discute a importância do Assalto ao Quartel Moncada para as estratégias de legitimação da Revolução Cubana e 

para a chegada do grupo de Fidel Castro ao poder. Aborda as consequências da operação Moncada, a prisão do grupo de 

revolucionários sobreviventes e a defesa de Fidel Castro perante o Tribunal de Exceção de Santiago de Cuba. Enfoca o 

ideário revolucionário, os planos e as estratégias formuladas pelos revolucionários, tais como, a guerra de guerrilhas, o 

programa revolucionário, a ofensiva do exército revolucionário e a aliança com os camponeses. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar que mesmo com fim trágico o assalto ao quartel Moncada serviu como precursor 

da Revolução Cubana resultando na ascensão de Fidel Castro a Presidência juntamente com seu ideário politico com a 

formação de novos símbolos nacionais, datas comemorativas, e formação de um novo homem cubano. 
 

 

 
O estudo aqui apresentado trabalhará com fontes primárias (jornais e revistas da época), com a revisão crítica textos 

METODOLOGIA acadêmicos e a análise de livros como: A Revolução Cubana (SADER,1985) assim como o discurso inflamado: Fidel Castro: 

O assalto ao quartel Moncada e a História me absolverá (USTARIZ,2008) dentre outros. 
 

 
 

RESULTADOS 

Como resultado parcial compreende-se que o assalto ao quartel Moncada inicia o processo revolucionário cubano que 

tornou-se um dos momentos mais importantes na história de Cuba e por extensão da América Latina. O ideário político de 

Fidel Castro influenciou nos rumos do sistema de governo que foi implantado em Cuba após a revolução e inspirou a luta 

armada em diversos países da América Latina. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A conclusão deste estudo visa identificar fatores decisivos com relação ao assalto ao quartel Moncada onde Fidel Castro 

mesmo preso em uma cela solitária obteve sucesso na impressão do discurso: “A História me absolverá” tendo, a sua causa 

revolucionária e sua filosofia política abraçada pela população cubana e posteriormente por diversos outros países da 

América Latina. 
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TITULO ESTUDO DA VISÃO DO CONSUMIDOR SOBRE E – TAILING 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dificuldade que o consumidor final tem em confiar no E – Tailing (eletronic retailer – varejo eletrônico) tem comprometido 

significativamente as compras no E-commerce (comércio eletrônico -CE). Com um crescimento bem considerável nos 

últimos anos neste mercado, o modelo chamado B2C (Business to Consumer – Operação comercial entre empresa e 

consumidor), apresenta alguns desafios. É possível relatar a existência de várias dificuldades por parte dos consumidores na 

utilização deste processo. Pode-se citar também que a segurança e privacidade são fatores relevantes na hora da tomada 

de decisão em colocar os dados pessoais na Internet. Faz o comprador pensar bem, antes de continuar o processo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar propostas para aumento de confiabilidade entre consumidor e o E – Tailing, e estreitar a relação cliente e 

empresa. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na área do E-commerce com foco no estudo de aumento de confiança no Varejo 

METODOLOGIA 
Eletrônico e competitividade. A estrutura da pesquisa exploratória apresenta fontes e citações que ajudam no 

desenvolvimento da pesquisa. Na missão de potencializar o consumo dos clientes e as empresas oferecerem vantagens 

competitivas. (TURBAN, 2004) e (VASCONCELOS, 2005). 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a tecnologia em constante evolução, as empresas de E-commerce devem estar sempre atentas as necessidades dos 

clientes e reconhecer as dificuldades que encontram-se no E- Tailing. Uma empresa que não investe em segurança, 

informações úteis e confiáveis fica menos competitiva. De acordo com pesquisa realizada pelo SPC – Serviço de Proteção 

ao Crédito mostrou que 89% de internautas realizaram pelo menos uma compra on-line nos últimos 12 meses. Para uma 

melhora de conclusão de compra e aumento de confiabilidade as empresas podem adotar as seguintes medidas: • Garantir 

entrega do produto na residência do consumidor, site seguro, oferecer informações úteis e confiáveis, canais de 

atendimento “humanizados”, e atualização constante junto aos sites de buscas. • Certificação digital visível ao cliente 

assegurando que as informações inseridas são criptografadas e de total sigilo, fazendo-se referência ao modelo utilizado 

pelo internet banking, mostrando a política de privacidade e segurança. • Respostas rápidas ao site “Reclame Aqui”, assim 

aumentando a reputação e credibilidade tornando-se mais confiável. É importante também os Reviews (Opinião dos 

consumidores). • Layout de fácil compreensão e de simples navegação, aumentando o tempo de permanência e efetivação 

de compra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, os consumidores em geral pesquisam produtos via E- Tailing devido a facilidade de compra e tranquilidade na 

escolha, encontrando variedade de produtos, realizando comparações de valores e acessando de qualquer lugar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. É necessário que as empresas passem maior credibilidade e segurança para que a partir daí criar(-se) 

um vínculo entre o possível comprador e a empresa. 
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TITULO ESTUDO DA VISÃO DO CONSUMIDOR SOBRE E – TAILING 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dificuldade que o consumidor final tem em confiar no E – Tailing (eletronic retailer – varejo eletrônico) tem comprometido 

significativamente as compras no E-commerce (comércio eletrônico -CE). Com um crescimento bem considerável nos 

últimos anos neste mercado, o modelo chamado B2C (Business to Consumer – Operação comercial entre empresa e 

consumidor), apresenta alguns desafios. É possível relatar a existência de várias dificuldades por parte dos consumidores na 

utilização deste processo. Pode-se citar também que a segurança e privacidade são fatores relevantes na hora da tomada 

de decisão em colocar os dados pessoais na Internet. Faz o comprador pensar bem, antes de continuar o processo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar propostas para aumento de confiabilidade entre consumidor e o E – Tailing, e estreitar a relação cliente e 

empresa. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na área do E-commerce com foco no estudo de aumento de confiança no Varejo 

METODOLOGIA 
Eletrônico e competitividade. A estrutura da pesquisa exploratória apresenta fontes e citações que ajudam no 

desenvolvimento da pesquisa. Na missão de potencializar o consumo dos clientes e as empresas oferecerem vantagens 

competitivas. (TURBAN, 2004) e (VASCONCELOS, 2005). 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a tecnologia em constante evolução, as empresas de E-commerce devem estar sempre atentas as necessidades dos 

clientes e reconhecer as dificuldades que encontram-se no E- Tailing. Uma empresa que não investe em segurança, 

informações úteis e confiáveis fica menos competitiva. De acordo com pesquisa realizada pelo SPC – Serviço de Proteção 

ao Crédito mostrou que 89% de internautas realizaram pelo menos uma compra on-line nos últimos 12 meses. Para uma 

melhora de conclusão de compra e aumento de confiabilidade as empresas podem adotar as seguintes medidas: • Garantir 

entrega do produto na residência do consumidor, site seguro, oferecer informações úteis e confiáveis, canais de 

atendimento “humanizados”, e atualização constante junto aos sites de buscas. • Certificação digital visível ao cliente 

assegurando que as informações inseridas são criptografadas e de total sigilo, fazendo-se referência ao modelo utilizado 

pelo internet banking, mostrando a política de privacidade e segurança. • Respostas rápidas ao site “Reclame Aqui”, assim 

aumentando a reputação e credibilidade tornando-se mais confiável. É importante também os Reviews (Opinião dos 

consumidores). • Layout de fácil compreensão e de simples navegação, aumentando o tempo de permanência e efetivação 

de compra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, os consumidores em geral pesquisam produtos via E- Tailing devido a facilidade de compra e tranquilidade na 

escolha, encontrando variedade de produtos, realizando comparações de valores e acessando de qualquer lugar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. É necessário que as empresas passem maior credibilidade e segurança para que a partir daí criar(-se) 

um vínculo entre o possível comprador e a empresa. 
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TITULO ESTUDO DA VISÃO DO CONSUMIDOR SOBRE E – TAILING 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dificuldade que o consumidor final tem em confiar no E – Tailing (eletronic retailer – varejo eletrônico) tem comprometido 

significativamente as compras no E-commerce (comércio eletrônico -CE). Com um crescimento bem considerável nos 

últimos anos neste mercado, o modelo chamado B2C (Business to Consumer – Operação comercial entre empresa e 

consumidor), apresenta alguns desafios. É possível relatar a existência de várias dificuldades por parte dos consumidores na 

utilização deste processo. Pode-se citar também que a segurança e privacidade são fatores relevantes na hora da tomada 

de decisão em colocar os dados pessoais na Internet. Faz o comprador pensar bem, antes de continuar o processo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar propostas para aumento de confiabilidade entre consumidor e o E – Tailing, e estreitar a relação cliente e 

empresa. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na área do E-commerce com foco no estudo de aumento de confiança no Varejo 

METODOLOGIA 
Eletrônico e competitividade. A estrutura da pesquisa exploratória apresenta fontes e citações que ajudam no 

desenvolvimento da pesquisa. Na missão de potencializar o consumo dos clientes e as empresas oferecerem vantagens 

competitivas. (TURBAN, 2004) e (VASCONCELOS, 2005). 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a tecnologia em constante evolução, as empresas de E-commerce devem estar sempre atentas as necessidades dos 

clientes e reconhecer as dificuldades que encontram-se no E- Tailing. Uma empresa que não investe em segurança, 

informações úteis e confiáveis fica menos competitiva. De acordo com pesquisa realizada pelo SPC – Serviço de Proteção 

ao Crédito mostrou que 89% de internautas realizaram pelo menos uma compra on-line nos últimos 12 meses. Para uma 

melhora de conclusão de compra e aumento de confiabilidade as empresas podem adotar as seguintes medidas: • Garantir 

entrega do produto na residência do consumidor, site seguro, oferecer informações úteis e confiáveis, canais de 

atendimento “humanizados”, e atualização constante junto aos sites de buscas. • Certificação digital visível ao cliente 

assegurando que as informações inseridas são criptografadas e de total sigilo, fazendo-se referência ao modelo utilizado 

pelo internet banking, mostrando a política de privacidade e segurança. • Respostas rápidas ao site “Reclame Aqui”, assim 

aumentando a reputação e credibilidade tornando-se mais confiável. É importante também os Reviews (Opinião dos 

consumidores). • Layout de fácil compreensão e de simples navegação, aumentando o tempo de permanência e efetivação 

de compra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, os consumidores em geral pesquisam produtos via E- Tailing devido a facilidade de compra e tranquilidade na 

escolha, encontrando variedade de produtos, realizando comparações de valores e acessando de qualquer lugar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. É necessário que as empresas passem maior credibilidade e segurança para que a partir daí criar(-se) 

um vínculo entre o possível comprador e a empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
TURBAN, Efraim. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Ed. Prentice Hall, 2004. p. 73 à 105. VASCONCELOS, 

Eduardo. E-commerce nas empresas Brasileiras. São Paulo: Atlas 2005. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 436 

 

 

2018 8580 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3592375 - RICARDO CAMARGO DE NOVAES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Alberto dos Santos 

  

 
TITULO ESTUDO DA VISÃO DO CONSUMIDOR SOBRE E – TAILING 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dificuldade que o consumidor final tem em confiar no E – Tailing (eletronic retailer – varejo eletrônico) tem comprometido 

significativamente as compras no E-commerce (comércio eletrônico -CE). Com um crescimento bem considerável nos 

últimos anos neste mercado, o modelo chamado B2C (Business to Consumer – Operação comercial entre empresa e 

consumidor), apresenta alguns desafios. É possível relatar a existência de várias dificuldades por parte dos consumidores na 

utilização deste processo. Pode-se citar também que a segurança e privacidade são fatores relevantes na hora da tomada 

de decisão em colocar os dados pessoais na Internet. Faz o comprador pensar bem, antes de continuar o processo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar propostas para aumento de confiabilidade entre consumidor e o E – Tailing, e estreitar a relação cliente e 

empresa. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na área do E-commerce com foco no estudo de aumento de confiança no Varejo 

METODOLOGIA 
Eletrônico e competitividade. A estrutura da pesquisa exploratória apresenta fontes e citações que ajudam no 

desenvolvimento da pesquisa. Na missão de potencializar o consumo dos clientes e as empresas oferecerem vantagens 

competitivas. (TURBAN, 2004) e (VASCONCELOS, 2005). 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a tecnologia em constante evolução, as empresas de E-commerce devem estar sempre atentas as necessidades dos 

clientes e reconhecer as dificuldades que encontram-se no E- Tailing. Uma empresa que não investe em segurança, 

informações úteis e confiáveis fica menos competitiva. De acordo com pesquisa realizada pelo SPC – Serviço de Proteção 

ao Crédito mostrou que 89% de internautas realizaram pelo menos uma compra on-line nos últimos 12 meses. Para uma 

melhora de conclusão de compra e aumento de confiabilidade as empresas podem adotar as seguintes medidas: • Garantir 

entrega do produto na residência do consumidor, site seguro, oferecer informações úteis e confiáveis, canais de 

atendimento “humanizados”, e atualização constante junto aos sites de buscas. • Certificação digital visível ao cliente 

assegurando que as informações inseridas são criptografadas e de total sigilo, fazendo-se referência ao modelo utilizado 

pelo internet banking, mostrando a política de privacidade e segurança. • Respostas rápidas ao site “Reclame Aqui”, assim 

aumentando a reputação e credibilidade tornando-se mais confiável. É importante também os Reviews (Opinião dos 

consumidores). • Layout de fácil compreensão e de simples navegação, aumentando o tempo de permanência e efetivação 

de compra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, os consumidores em geral pesquisam produtos via E- Tailing devido a facilidade de compra e tranquilidade na 

escolha, encontrando variedade de produtos, realizando comparações de valores e acessando de qualquer lugar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. É necessário que as empresas passem maior credibilidade e segurança para que a partir daí criar(-se) 

um vínculo entre o possível comprador e a empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS 
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Eduardo. E-commerce nas empresas Brasileiras. São Paulo: Atlas 2005. 
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TITULO ESTUDO DA VISÃO DO CONSUMIDOR SOBRE E – TAILING 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A dificuldade que o consumidor final tem em confiar no E – Tailing (eletronic retailer – varejo eletrônico) tem comprometido 

significativamente as compras no E-commerce (comércio eletrônico -CE). Com um crescimento bem considerável nos 

últimos anos neste mercado, o modelo chamado B2C (Business to Consumer – Operação comercial entre empresa e 

consumidor), apresenta alguns desafios. É possível relatar a existência de várias dificuldades por parte dos consumidores na 

utilização deste processo. Pode-se citar também que a segurança e privacidade são fatores relevantes na hora da tomada 

de decisão em colocar os dados pessoais na Internet. Faz o comprador pensar bem, antes de continuar o processo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar propostas para aumento de confiabilidade entre consumidor e o E – Tailing, e estreitar a relação cliente e 

empresa. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na área do E-commerce com foco no estudo de aumento de confiança no Varejo 

METODOLOGIA 
Eletrônico e competitividade. A estrutura da pesquisa exploratória apresenta fontes e citações que ajudam no 

desenvolvimento da pesquisa. Na missão de potencializar o consumo dos clientes e as empresas oferecerem vantagens 

competitivas. (TURBAN, 2004) e (VASCONCELOS, 2005). 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a tecnologia em constante evolução, as empresas de E-commerce devem estar sempre atentas as necessidades dos 

clientes e reconhecer as dificuldades que encontram-se no E- Tailing. Uma empresa que não investe em segurança, 

informações úteis e confiáveis fica menos competitiva. De acordo com pesquisa realizada pelo SPC – Serviço de Proteção 

ao Crédito mostrou que 89% de internautas realizaram pelo menos uma compra on-line nos últimos 12 meses. Para uma 

melhora de conclusão de compra e aumento de confiabilidade as empresas podem adotar as seguintes medidas: • Garantir 

entrega do produto na residência do consumidor, site seguro, oferecer informações úteis e confiáveis, canais de 

atendimento “humanizados”, e atualização constante junto aos sites de buscas. • Certificação digital visível ao cliente 

assegurando que as informações inseridas são criptografadas e de total sigilo, fazendo-se referência ao modelo utilizado 

pelo internet banking, mostrando a política de privacidade e segurança. • Respostas rápidas ao site “Reclame Aqui”, assim 

aumentando a reputação e credibilidade tornando-se mais confiável. É importante também os Reviews (Opinião dos 

consumidores). • Layout de fácil compreensão e de simples navegação, aumentando o tempo de permanência e efetivação 

de compra. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, os consumidores em geral pesquisam produtos via E- Tailing devido a facilidade de compra e tranquilidade na 

escolha, encontrando variedade de produtos, realizando comparações de valores e acessando de qualquer lugar 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. É necessário que as empresas passem maior credibilidade e segurança para que a partir daí criar(-se) 

um vínculo entre o possível comprador e a empresa. 
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TURBAN, Efraim. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Ed. Prentice Hall, 2004. p. 73 à 105. VASCONCELOS, 

Eduardo. E-commerce nas empresas Brasileiras. São Paulo: Atlas 2005. 
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TITULO Diminuição do valgo dinâmico do joelho através de diferentes adaptações nos exercícios de cadeia cinética fechada. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Exercícios de cadeia cinética fechada (CCF) têm sido enfatizados durante os programas de reabilitação e fortalecimento 

muscular, com destaque para o exercício de agachamento. Durante o movimento do agachamento o valgo dinâmico tende a 

estar aumentado, impedindo o alinhamento correto das articulações e aumentando a predisposição à lesões. Dessa forma, 

adaptações durante a execução do agachamento têm sido realizadas com o intuito de melhorar a ativação de determinados 

músculos e diminuir o valgo dinâmico durante o exercício. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as evidências na literatura da eficácia de diferentes adaptações no exercício de agachamento, na diminuição do 

valgo dinâmico. 
 

Realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados eletrônicos da LILACS, COCHRANE, MEDLINE e 

SCIELO, sem restrição de data e idioma, utilizando as palavras-chave: Joelho Valgo, Terapia por Exercício, Biomecânica. Os 

METODOLOGIA critérios de seleção dos artigos foram, artigos originais que avaliaram o valgo dinâmico em diferentes adaptações de 

exercícios de cadeia cinética fechada, descartando artigos de revisão, que o foco fosse tratamento para valgo dinâmico, que 

não houvesse variação de exercícios e não utilizasse exercícios de cadeia cinética fechada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão, 5 artigos foram selecionais. Foram encontrados exercícios de Drop Jump, 

agachamento, afundo e Step Down com variações na angulação do pé. Todos os estudos apontaram que o ângulo da 

direção do pé tem influência significativa para os ângulos de rotação de quadril e joelho. Três desses estudos apontaram 

que a posição de toe-in do pé minimiza o valgo dinâmico. No entanto outros dois estudos associaram a posição de toe-out 

do pé como redutor de valgo dinâmico. Embora a prática clínica mostre outras variações para minimizar o valgo dinâmico 

durante exercícios de CCF, nenhum estudo mostrou a eficácia de cada um deles. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A diminuição do valgo dinâmico através de programas de tratamento e adaptações de exercícios vem sendo discutido no 

meio científico. Embora, estudos tenham mostrado a eficácia dos exercícios de agachamento nos programa de reabilitação 

e fortalecimento muscular, além de existir divergências entre os estudos, faltam evidências que demonstrem, 

comparativamente, a efetividade das diferentes adaptações na diminuição do valgo dinâmico. 
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TITULO Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Agapanthus africanus L. é uma espécie herbácea da África do Sul, pertencente à família Agapanthaceae, apresentando caule 

do tipo rizoma e inflorescência do tipo Umbela, com coloração nos tons de azul e lilás. Poucos são os trabalhos que 

mostram atividade biológica de extratos de A.africanus. Swart em seu trabalho realizou testes antifúngicos com extratos de 

A.africanus, mostrando que as partes aéreas da planta apresentaram atividade antifúngica. No entanto, nada se tem descrito 

sobre a atividade leishmanicida desta planta A Leishmaniose apresentar diversas manifestações clínicas, afetando a pele, 

mucosas e órgãos internos. A forma cutânea é a mais comum, enquanto a visceral é considerada fatal, se não tratada. É 

transmitida por mosquitos flebótomos infectados. Estes injetam a saliva infectado com a forma promastigota do parasito. 

Durante a fase inicial da infecção, as formas promastigotas são fagocitadas por neutrófilos, células dendríticas e 

macrófagos, e intracelularmente, se diferenciam em amastigotas 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 

 

Amostras de folhas, rizomas e raízes adventícias de Agapanthus africanus L. foram coletadas no jardim da Universidade 

Santo Amaro - Campus I, fragmentadas e submetida a imersão em álcool etílico P.A., trocando o solvente a cada sete dias, 

durante 45 dias. A concentração dos extratos foi realizada sob pressão reduzida em rotaevaporador a 45°C para a 

concentração dos extratos. As células Raw264.7 (ATCC) foram mantidas em meio de cultura RPMI completo suplementado 

METODOLOGIA com 10% de soro fetal bovino. O parasito Leishmania amazonenses L. foi mantido em meio SDM-79 suplementado com 10% 

SFB, 100mg/mL de estreptomicina, 100U/mL de penicilina e 10 mg/mL de hemina. As células 3x104 células/100µL e 

parasitos 1,5x105 parasitos/100µL, foram testados com diferentes concentrações dos extratos (25, 50 e 100µg/mL). A 

viabilidade dos macrófagos e dos parasitos foi determinada com o ensaio de redução do MTT, que foi avaliado em 

espectrofotômetro a 560nm. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os extratos de folha, raiz e rizoma de A.africanus L. apresentaram um efeito citotóxico contra a forma promastigota da 

Leishmania amazonensis, no entanto, não houve diferença entre as maiores doses (50 e 100µg/mL), que resultou em torno 

de 90% na redução da viabilidade dos parasitos, este resultado sugere um potencial efeito leishmanicida dos extratos. Antes 

de testar os extratos sobre a forma amastigota, foi realizado o ensaio de citotoxicidade com os macrófagos murinos da 

linhagem Raw264.7. A concentração de 100µg/mL de todos os extratos foi tóxica, diminuindo aproximadamente 50% da 

viabilidade celular. Assim, será, necessário adequar a dose dos extratos antes de prosseguir os experimentos. Com as doses 

ajustadas, para a continuidade do projeto será avaliado o efeito os extratos de A.africanus sobre as formas amastigotas de 

L.amazonensis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os extratos de folhas, raízes e rizoma de Agapanthus africanus L. apresentaram efeito leishmanicida sobre a forma 

promastigota de L.amazonensis. 
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TITULO Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Agapanthus africanus L. é uma espécie herbácea da África do Sul, pertencente à família Agapanthaceae, apresentando caule 

do tipo rizoma e inflorescência do tipo Umbela, com coloração nos tons de azul e lilás. Poucos são os trabalhos que 

mostram atividade biológica de extratos de A.africanus. Swart em seu trabalho realizou testes antifúngicos com extratos de 

A.africanus, mostrando que as partes aéreas da planta apresentaram atividade antifúngica. No entanto, nada se tem descrito 

sobre a atividade leishmanicida desta planta A Leishmaniose apresentar diversas manifestações clínicas, afetando a pele, 

mucosas e órgãos internos. A forma cutânea é a mais comum, enquanto a visceral é considerada fatal, se não tratada. É 

transmitida por mosquitos flebótomos infectados. Estes injetam a saliva infectado com a forma promastigota do parasito. 

Durante a fase inicial da infecção, as formas promastigotas são fagocitadas por neutrófilos, células dendríticas e 

macrófagos, e intracelularmente, se diferenciam em amastigotas 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 

 

Amostras de folhas, rizomas e raízes adventícias de Agapanthus africanus L. foram coletadas no jardim da Universidade 

Santo Amaro - Campus I, fragmentadas e submetida a imersão em álcool etílico P.A., trocando o solvente a cada sete dias, 

durante 45 dias. A concentração dos extratos foi realizada sob pressão reduzida em rotaevaporador a 45°C para a 

concentração dos extratos. As células Raw264.7 (ATCC) foram mantidas em meio de cultura RPMI completo suplementado 

METODOLOGIA com 10% de soro fetal bovino. O parasito Leishmania amazonenses L. foi mantido em meio SDM-79 suplementado com 10% 

SFB, 100mg/mL de estreptomicina, 100U/mL de penicilina e 10 mg/mL de hemina. As células 3x104 células/100µL e 

parasitos 1,5x105 parasitos/100µL, foram testados com diferentes concentrações dos extratos (25, 50 e 100µg/mL). A 

viabilidade dos macrófagos e dos parasitos foi determinada com o ensaio de redução do MTT, que foi avaliado em 

espectrofotômetro a 560nm. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os extratos de folha, raiz e rizoma de A.africanus L. apresentaram um efeito citotóxico contra a forma promastigota da 

Leishmania amazonensis, no entanto, não houve diferença entre as maiores doses (50 e 100µg/mL), que resultou em torno 

de 90% na redução da viabilidade dos parasitos, este resultado sugere um potencial efeito leishmanicida dos extratos. Antes 

de testar os extratos sobre a forma amastigota, foi realizado o ensaio de citotoxicidade com os macrófagos murinos da 

linhagem Raw264.7. A concentração de 100µg/mL de todos os extratos foi tóxica, diminuindo aproximadamente 50% da 

viabilidade celular. Assim, será, necessário adequar a dose dos extratos antes de prosseguir os experimentos. Com as doses 

ajustadas, para a continuidade do projeto será avaliado o efeito os extratos de A.africanus sobre as formas amastigotas de 

L.amazonensis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os extratos de folhas, raízes e rizoma de Agapanthus africanus L. apresentaram efeito leishmanicida sobre a forma 

promastigota de L.amazonensis. 
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TITULO Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Agapanthus africanus L. é uma espécie herbácea da África do Sul, pertencente à família Agapanthaceae, apresentando caule 

do tipo rizoma e inflorescência do tipo Umbela, com coloração nos tons de azul e lilás. Poucos são os trabalhos que 

mostram atividade biológica de extratos de A.africanus. Swart em seu trabalho realizou testes antifúngicos com extratos de 

A.africanus, mostrando que as partes aéreas da planta apresentaram atividade antifúngica. No entanto, nada se tem descrito 

sobre a atividade leishmanicida desta planta A Leishmaniose apresentar diversas manifestações clínicas, afetando a pele, 

mucosas e órgãos internos. A forma cutânea é a mais comum, enquanto a visceral é considerada fatal, se não tratada. É 

transmitida por mosquitos flebótomos infectados. Estes injetam a saliva infectado com a forma promastigota do parasito. 

Durante a fase inicial da infecção, as formas promastigotas são fagocitadas por neutrófilos, células dendríticas e 

macrófagos, e intracelularmente, se diferenciam em amastigotas 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliação do potencial citotóxico e leishmanicida de extratos de Agapanthus africanus L. 

 

Amostras de folhas, rizomas e raízes adventícias de Agapanthus africanus L. foram coletadas no jardim da Universidade 

Santo Amaro - Campus I, fragmentadas e submetida a imersão em álcool etílico P.A., trocando o solvente a cada sete dias, 

durante 45 dias. A concentração dos extratos foi realizada sob pressão reduzida em rotaevaporador a 45°C para a 

concentração dos extratos. As células Raw264.7 (ATCC) foram mantidas em meio de cultura RPMI completo suplementado 

METODOLOGIA com 10% de soro fetal bovino. O parasito Leishmania amazonenses L. foi mantido em meio SDM-79 suplementado com 10% 

SFB, 100mg/mL de estreptomicina, 100U/mL de penicilina e 10 mg/mL de hemina. As células 3x104 células/100µL e 

parasitos 1,5x105 parasitos/100µL, foram testados com diferentes concentrações dos extratos (25, 50 e 100µg/mL). A 

viabilidade dos macrófagos e dos parasitos foi determinada com o ensaio de redução do MTT, que foi avaliado em 

espectrofotômetro a 560nm. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os extratos de folha, raiz e rizoma de A.africanus L. apresentaram um efeito citotóxico contra a forma promastigota da 

Leishmania amazonensis, no entanto, não houve diferença entre as maiores doses (50 e 100µg/mL), que resultou em torno 

de 90% na redução da viabilidade dos parasitos, este resultado sugere um potencial efeito leishmanicida dos extratos. Antes 

de testar os extratos sobre a forma amastigota, foi realizado o ensaio de citotoxicidade com os macrófagos murinos da 

linhagem Raw264.7. A concentração de 100µg/mL de todos os extratos foi tóxica, diminuindo aproximadamente 50% da 

viabilidade celular. Assim, será, necessário adequar a dose dos extratos antes de prosseguir os experimentos. Com as doses 

ajustadas, para a continuidade do projeto será avaliado o efeito os extratos de A.africanus sobre as formas amastigotas de 

L.amazonensis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os extratos de folhas, raízes e rizoma de Agapanthus africanus L. apresentaram efeito leishmanicida sobre a forma 

promastigota de L.amazonensis. 
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TITULO A Importância dos Softwares Contábeis e a Melhor Adequação Para as Empresa 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente trabalho busca demostrar nossos esforços no tocante a importância dos softwares e ferramentas de integração 

de dados, para auxilio no levantamento e fidedignidade das informações analisadas por contadores e stakeholders 

(acionistas, fornecedores, clientes, FISCO, entre outros) das companhias no Brasil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Buscamos evidenciar alguns pontos importantes na escolha do software mais adequado e até que ponto vão os benefícios 

para as empresas ou escritórios contábeis na utilização desses softwares em suas tarefas diárias, observando ainda as 

obrigatoriedades pertinentes com base na legislação vigente, principalmente as Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Diversas fontes de dados possibilitaram abranger nossa pesquisa, dentre eles livros acadêmicos, a legislação vigente, bem 

como artigos publicados. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como podemos identificar, em nossa pesquisa, a utilização de softwares permite a elaboração de relatórios, resumos, 

indicadores, entre outras informações, de uma forma mais concisa e segura visto a mitigação de erro humano. Além disso 

fica evidente a necessidade de softwares para atendimento de obrigações acessórias com o Fisco, principalmente após o 

advento do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, que busca realizar um trabalho de uniformização das informações 

dos contribuintes para análise do Fisco e de órgãos reguladores. Eles são de suma importância neste ponto, visto a 

necessidade de atendimento de layouts específicos para seu envio. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que é essencial a utilização de um software integrado (ERP) para a vida sócio econômica de uma entidade, para 

a melhor análise e tomada de decisões. Tendo em vista o aspecto legislativo, não existe obrigação para a implantação 

sistêmica nas companhias. Foi constatado a inviabilidade da operação manual para atendimento das obrigações acessórias 

exigidas, por existir a necessidade de envio das informações validadas por um certificado digital, dentro dos prazos 

estabelecidos pelas instruções normativas emanadas pelo fisco. 
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TITULO A Importância dos Softwares Contábeis e a Melhor Adequação Para as Empresa 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente trabalho busca demostrar nossos esforços no tocante a importância dos softwares e ferramentas de integração 

de dados, para auxilio no levantamento e fidedignidade das informações analisadas por contadores e stakeholders 

(acionistas, fornecedores, clientes, FISCO, entre outros) das companhias no Brasil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Buscamos evidenciar alguns pontos importantes na escolha do software mais adequado e até que ponto vão os benefícios 

para as empresas ou escritórios contábeis na utilização desses softwares em suas tarefas diárias, observando ainda as 

obrigatoriedades pertinentes com base na legislação vigente, principalmente as Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Diversas fontes de dados possibilitaram abranger nossa pesquisa, dentre eles livros acadêmicos, a legislação vigente, bem 

como artigos publicados. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como podemos identificar, em nossa pesquisa, a utilização de softwares permite a elaboração de relatórios, resumos, 

indicadores, entre outras informações, de uma forma mais concisa e segura visto a mitigação de erro humano. Além disso 

fica evidente a necessidade de softwares para atendimento de obrigações acessórias com o Fisco, principalmente após o 

advento do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, que busca realizar um trabalho de uniformização das informações 

dos contribuintes para análise do Fisco e de órgãos reguladores. Eles são de suma importância neste ponto, visto a 

necessidade de atendimento de layouts específicos para seu envio. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que é essencial a utilização de um software integrado (ERP) para a vida sócio econômica de uma entidade, para 

a melhor análise e tomada de decisões. Tendo em vista o aspecto legislativo, não existe obrigação para a implantação 

sistêmica nas companhias. Foi constatado a inviabilidade da operação manual para atendimento das obrigações acessórias 

exigidas, por existir a necessidade de envio das informações validadas por um certificado digital, dentro dos prazos 

estabelecidos pelas instruções normativas emanadas pelo fisco. 
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TITULO A Importância dos Softwares Contábeis e a Melhor Adequação Para as Empresa 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente trabalho busca demostrar nossos esforços no tocante a importância dos softwares e ferramentas de integração 

de dados, para auxilio no levantamento e fidedignidade das informações analisadas por contadores e stakeholders 

(acionistas, fornecedores, clientes, FISCO, entre outros) das companhias no Brasil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Buscamos evidenciar alguns pontos importantes na escolha do software mais adequado e até que ponto vão os benefícios 

para as empresas ou escritórios contábeis na utilização desses softwares em suas tarefas diárias, observando ainda as 

obrigatoriedades pertinentes com base na legislação vigente, principalmente as Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Diversas fontes de dados possibilitaram abranger nossa pesquisa, dentre eles livros acadêmicos, a legislação vigente, bem 

como artigos publicados. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como podemos identificar, em nossa pesquisa, a utilização de softwares permite a elaboração de relatórios, resumos, 

indicadores, entre outras informações, de uma forma mais concisa e segura visto a mitigação de erro humano. Além disso 

fica evidente a necessidade de softwares para atendimento de obrigações acessórias com o Fisco, principalmente após o 

advento do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, que busca realizar um trabalho de uniformização das informações 

dos contribuintes para análise do Fisco e de órgãos reguladores. Eles são de suma importância neste ponto, visto a 

necessidade de atendimento de layouts específicos para seu envio. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que é essencial a utilização de um software integrado (ERP) para a vida sócio econômica de uma entidade, para 

a melhor análise e tomada de decisões. Tendo em vista o aspecto legislativo, não existe obrigação para a implantação 

sistêmica nas companhias. Foi constatado a inviabilidade da operação manual para atendimento das obrigações acessórias 

exigidas, por existir a necessidade de envio das informações validadas por um certificado digital, dentro dos prazos 

estabelecidos pelas instruções normativas emanadas pelo fisco. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

AMARAL, F. Você realmente sabe o que é o SPED?, 2017, Disponível em: (#60) http://www.e- 

auditoria.com.br/publicacoes/artigos/voce-realmente-sabe-o-que-e-o-sped/(#62). Acesso em: 25 ago. 2018. ANDERSON 

MEIRA COTRIN, A. L. A evolução da contabilidade e o mercado de trabalho para o contabilista, 2012, Disponível em: 

(#60)http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/70/63(#62). Acesso em: 26 ago. 2018. CEZAR 

VOLNEI MAUSS, C. B., A evolução da contabilidade e seus objetivos, 2015, Disponível em: 

(#60)https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1401_Artigo%20Seget.pdf(#62). Acesso em:14 ago. 2018. CONTABIL, 

R. J. Conheça a origem e a história da contabilidade, 2017, Disponível (#60)https://www.jornalcontabil.com.br/conheca- 

origem-e-historia-da-contabilidade/#.W4q0UuhKjIU(#62), Acesso em: 04 ago. 2018. JUNQUEIRA, G., O que é SPED e para  que 

serve essa escrituração?, 2018, Disponível em: (#60) https://www.infovarejo.com.br/o-que-e-sped/(#62), Acesso em: 28 ago. 

2018. Portal Tributário, ESCRITURAÇÃO E LIVROS CONTÁBEIS,2017, Disponível em:(#60) 

ttp://www.portaltributario.com.br/guia/eem(#62), Acesso em: 29 ago. 2018. VI, DOM JOÃO. Carta Para Portugal, 1808, Acesso 

em: 29 ago. 2018. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 445 

 

 

2018 8593 Ciências 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

 
Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3169502 - ADRIANO DA SILVA FERREIRA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Janio Blera de Andrade 
 
 

TITULO A Importância dos Softwares Contábeis e a Melhor Adequação Para as Empresa 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente trabalho busca demostrar nossos esforços no tocante a importância dos softwares e ferramentas de integração 

de dados, para auxilio no levantamento e fidedignidade das informações analisadas por contadores e stakeholders 

(acionistas, fornecedores, clientes, FISCO, entre outros) das companhias no Brasil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Buscamos evidenciar alguns pontos importantes na escolha do software mais adequado e até que ponto vão os benefícios 

para as empresas ou escritórios contábeis na utilização desses softwares em suas tarefas diárias, observando ainda as 

obrigatoriedades pertinentes com base na legislação vigente, principalmente as Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Diversas fontes de dados possibilitaram abranger nossa pesquisa, dentre eles livros acadêmicos, a legislação vigente, bem 

como artigos publicados. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como podemos identificar, em nossa pesquisa, a utilização de softwares permite a elaboração de relatórios, resumos, 

indicadores, entre outras informações, de uma forma mais concisa e segura visto a mitigação de erro humano. Além disso 

fica evidente a necessidade de softwares para atendimento de obrigações acessórias com o Fisco, principalmente após o 

advento do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, que busca realizar um trabalho de uniformização das informações 

dos contribuintes para análise do Fisco e de órgãos reguladores. Eles são de suma importância neste ponto, visto a 

necessidade de atendimento de layouts específicos para seu envio. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que é essencial a utilização de um software integrado (ERP) para a vida sócio econômica de uma entidade, para 

a melhor análise e tomada de decisões. Tendo em vista o aspecto legislativo, não existe obrigação para a implantação 

sistêmica nas companhias. Foi constatado a inviabilidade da operação manual para atendimento das obrigações acessórias 

exigidas, por existir a necessidade de envio das informações validadas por um certificado digital, dentro dos prazos 

estabelecidos pelas instruções normativas emanadas pelo fisco. 
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TITULO A Importância dos Softwares Contábeis e a Melhor Adequação Para as Empresa 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente trabalho busca demostrar nossos esforços no tocante a importância dos softwares e ferramentas de integração 

de dados, para auxilio no levantamento e fidedignidade das informações analisadas por contadores e stakeholders 

(acionistas, fornecedores, clientes, FISCO, entre outros) das companhias no Brasil. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Buscamos evidenciar alguns pontos importantes na escolha do software mais adequado e até que ponto vão os benefícios 

para as empresas ou escritórios contábeis na utilização desses softwares em suas tarefas diárias, observando ainda as 

obrigatoriedades pertinentes com base na legislação vigente, principalmente as Leis 11.638/07, 11.941/09 e 12.973/14. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Diversas fontes de dados possibilitaram abranger nossa pesquisa, dentre eles livros acadêmicos, a legislação vigente, bem 

como artigos publicados. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como podemos identificar, em nossa pesquisa, a utilização de softwares permite a elaboração de relatórios, resumos, 

indicadores, entre outras informações, de uma forma mais concisa e segura visto a mitigação de erro humano. Além disso 

fica evidente a necessidade de softwares para atendimento de obrigações acessórias com o Fisco, principalmente após o 

advento do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED, que busca realizar um trabalho de uniformização das informações 

dos contribuintes para análise do Fisco e de órgãos reguladores. Eles são de suma importância neste ponto, visto a 

necessidade de atendimento de layouts específicos para seu envio. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que é essencial a utilização de um software integrado (ERP) para a vida sócio econômica de uma entidade, para 

a melhor análise e tomada de decisões. Tendo em vista o aspecto legislativo, não existe obrigação para a implantação 

sistêmica nas companhias. Foi constatado a inviabilidade da operação manual para atendimento das obrigações acessórias 

exigidas, por existir a necessidade de envio das informações validadas por um certificado digital, dentro dos prazos 

estabelecidos pelas instruções normativas emanadas pelo fisco. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

AMARAL, F. Você realmente sabe o que é o SPED?, 2017, Disponível em: (#60) http://www.e- 

auditoria.com.br/publicacoes/artigos/voce-realmente-sabe-o-que-e-o-sped/(#62). Acesso em: 25 ago. 2018. ANDERSON 

MEIRA COTRIN, A. L. A evolução da contabilidade e o mercado de trabalho para o contabilista, 2012, Disponível em: 

(#60)http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/70/63(#62). Acesso em: 26 ago. 2018. CEZAR 

VOLNEI MAUSS, C. B., A evolução da contabilidade e seus objetivos, 2015, Disponível em: 

(#60)https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1401_Artigo%20Seget.pdf(#62). Acesso em:14 ago. 2018. CONTABIL, 

R. J. Conheça a origem e a história da contabilidade, 2017, Disponível (#60)https://www.jornalcontabil.com.br/conheca- 

origem-e-historia-da-contabilidade/#.W4q0UuhKjIU(#62), Acesso em: 04 ago. 2018. JUNQUEIRA, G., O que é SPED e para  que 

serve essa escrituração?, 2018, Disponível em: (#60) https://www.infovarejo.com.br/o-que-e-sped/(#62), Acesso em: 28 ago. 

2018. Portal Tributário, ESCRITURAÇÃO E LIVROS CONTÁBEIS,2017, Disponível em:(#60) 

ttp://www.portaltributario.com.br/guia/eem(#62), Acesso em: 29 ago. 2018. VI, DOM JOÃO. Carta Para Portugal, 1808, Acesso 

em: 29 ago. 2018. 
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TITULO Uso da terapia fotodinâmica como tratamento adjuvante no manejo de osteonecrose por bisfosfonatos. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A osteonecrose induzida por medicamentos (MRONJ) é definida por osso necrótico, exposto ou que possa ser sondado 

através de fístula, presente por mais de 8 semanas em pacientes submetidos a terapia antirreabsortiva ou antiangiogênica, 

sem histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Esta patologia pode ocorrer em pacientes submetidos a 

tratamento médico com fármacos que alteram o metabolismo ósseo, como os bisfosfonatos e o denosumabe acometendo, 

principalmente, indivíduos submetidos a tratamentos oncológicos. A MRONJ, uma vez instalada, torna-se um desafio  

clínico. O tratamento da MRONJ inclui medicação antibiótica, sistêmica e tópica, desbridamento leve e até a ressecção 

cirúrgica da lesão. Como método auxiliar, pode ser utilizada fotobiomodulação associada a um corante, como o azul de 

metileno, para desinfecção local e, secundariamente, promover efeito biomodulador. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar tratamento da MRONJ em maxilar, instalada após exodontia do elemento 16, onde utilizou-se da fotobiomodulação 

com azul de metileno como adjuvante ao tratamento convencional. 
 

Paciente do sexo feminino, 72 anos, procurou o serviço de odontologia da prefeitura de Barueri com queixa de dor e 

exposição óssea pós exodontia do dente 16, com duração de 4 meses. Utilizava alendronato de sódio, 70mg, semanalmente, 

METODOLOGIA   há 6 anos. Diagnosticada com MRONJ, estágio 2, instituiu-se antibioticoterapia sistêmica, desbridamento do osso necrótico 

e 5 sessões de terapia fotodinâmica. Após esse período, houve remoção de sequestro ósseo, com resolução total da 

sintomatologia dolorosa e sinais de infecção. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES     
O tratamento da MRONJ é, na maioria das vezes, um desafio clínico. A terapia fotodinâmica representa um bom adjuvante 

no tratamento desta patologia. 
 
 

 
 
 

REFERENCIAS 

Hafner S, Ehrenfeld M, Storz E, Wieser A. Photodynamic Inactivation of Actinomyces naeslundii in Comparison With 

Chlorhexidine and Polyhexanide--A New Approach for Antiseptic Treatment of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw? 

J Oral Maxillofac Surg. 2016 Mar;74(3):516-22. doi: 10.1016/j.joms.2015.09.014. Epub 2015 Sep 25. Minamisako MC, 

Ribeiro GH, Lisboa ML, Mariela Rodríguez Cordeiro M, Grando LJ. Medication-Related Osteonecrosis of Jaws: A Low-Level 

Laser Therapy and Antimicrobial Photodynamic Therapy Case Approach. Case Rep Dent. 2016;2016:6267406. doi: 

10.1155/2016/6267406. Epub 2016 Sep 7 
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MARCIO AUGUSTO OLIVEIRA 

 
TITULO Uso da terapia fotodinâmica como tratamento adjuvante no manejo de osteonecrose por bisfosfonatos. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A osteonecrose induzida por medicamentos (MRONJ) é definida por osso necrótico, exposto ou que possa ser sondado 

através de fístula, presente por mais de 8 semanas em pacientes submetidos a terapia antirreabsortiva ou antiangiogênica, 

sem histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Esta patologia pode ocorrer em pacientes submetidos a 

tratamento médico com fármacos que alteram o metabolismo ósseo, como os bisfosfonatos e o denosumabe acometendo, 

principalmente, indivíduos submetidos a tratamentos oncológicos. A MRONJ, uma vez instalada, torna-se um desafio  

clínico. O tratamento da MRONJ inclui medicação antibiótica, sistêmica e tópica, desbridamento leve e até a ressecção 

cirúrgica da lesão. Como método auxiliar, pode ser utilizada fotobiomodulação associada a um corante, como o azul de 

metileno, para desinfecção local e, secundariamente, promover efeito biomodulador. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar tratamento da MRONJ em maxilar, instalada após exodontia do elemento 16, onde utilizou-se da fotobiomodulação 

com azul de metileno como adjuvante ao tratamento convencional. 
 

Paciente do sexo feminino, 72 anos, procurou o serviço de odontologia da prefeitura de Barueri com queixa de dor e 

exposição óssea pós exodontia do dente 16, com duração de 4 meses. Utilizava alendronato de sódio, 70mg, semanalmente, 

METODOLOGIA   há 6 anos. Diagnosticada com MRONJ, estágio 2, instituiu-se antibioticoterapia sistêmica, desbridamento do osso necrótico 

e 5 sessões de terapia fotodinâmica. Após esse período, houve remoção de sequestro ósseo, com resolução total da 

sintomatologia dolorosa e sinais de infecção. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES     
O tratamento da MRONJ é, na maioria das vezes, um desafio clínico. A terapia fotodinâmica representa um bom adjuvante 

no tratamento desta patologia. 
 
 

 
 
 

REFERENCIAS 

Hafner S, Ehrenfeld M, Storz E, Wieser A. Photodynamic Inactivation of Actinomyces naeslundii in Comparison With 

Chlorhexidine and Polyhexanide--A New Approach for Antiseptic Treatment of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw? 

J Oral Maxillofac Surg. 2016 Mar;74(3):516-22. doi: 10.1016/j.joms.2015.09.014. Epub 2015 Sep 25. Minamisako MC, 

Ribeiro GH, Lisboa ML, Mariela Rodríguez Cordeiro M, Grando LJ. Medication-Related Osteonecrosis of Jaws: A Low-Level 

Laser Therapy and Antimicrobial Photodynamic Therapy Case Approach. Case Rep Dent. 2016;2016:6267406. doi: 

10.1155/2016/6267406. Epub 2016 Sep 7 
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TITULO ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA: ESTUDO DE CASO 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A Leucodistrofia Metacromática (LDM), trata-se de uma doença de caráter autossômica recessiva, causada pela deficiência 

da enzima Arilsulfatase A. As manifestações podem ser divididas clinicamente em três forma: infantil tardia tendo os 

primeiros sinais clínicos entre seis meses a quatro anos de vida, as principais manifestações vistas são: marcha atáxica, 

perda dos reflexos tendinosos, comprometimento de intelectual. A forma juvenil tem alterações evidentes a partir dos 

quatro a seis anos de idade sendo seu marco além dos comprometimentos motores, mudanças no comportamento 

interferindo a rotina da criança na escola. Já a forma adulta pode ter início a partir dos quinze anos de idade, essa forma 

clínica tem uma progressão lenta e sinais parecidos com os outros já citados, tendo como marco principal a mudança de 

comportamento. O diagnóstico é feito por base em exames de imagem (Ressonância Magnética ou Tomografia 

Computadorizadas) e exames genéticos. Como não há cura para esta patologia, são propostos os seguintes tratamentos: 

Transplante de células tronco hematopoiética (TCTH), terapia genética, além de uma abordagem multidisciplinar visando a 

qualidade de vida deste paciente. O interesse por esse tema decorreu do contato com uma paciente com o diagnóstico de 

LDM e o desejo de conhecer o tratamento fisioterapêutico para esses casos. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar na literatura casos de LDM, tendo como foco o tratamento fisioterapêutico. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, obtida nas plataformas acadêmicas: BIREME, MEDLINE, Google Acadêmico, PubMed, 

METODOLOGIA no período de 2010 á 2017 (extendido), nos seguintes idiomas: português, espanhol e inglês. Palavras chave: leucodistrofia 

metocromática, reabilitação, fisioterapia. 
 

 
RESULTADOS 

Foram encontrados artigos relacionados a LDM e o tratamento fisioterapêutico. Os artigos evidenciaram o quadro involutivo 

dessa patologia e como a identificação precoce e a intervenção fisioterapêutica pode retardar os sintomas motores e outras 

complicações futuras, bem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nos artigos pesquisados conclui-se a importância da fisioterapia para pacientes diagnosticados com LDM, 

intervindo o mais precocemente nos sintomas motores e outras complicações que podem aparecer com o decorrer da idade 

deste paciente. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Leoneizi EG, Bergamasco DKT. Leucodistrofia Metacromática (LDM)- Estudo de caso. Bebedouro/SP. Revista Hispeci (#38) 

Lema; 2005. Vol 8. Queiroz ER, Ferreira MMR, Leucodistrofia Metacromática: Relato de Caso de Dois Irmãos Consanguíneos. 

Rer. Neurocienc 2013; 580-586 Maria LE, Espriellar R, Fernando JH, Leucodistrofia Metacromática. Presentación de Caso. 

Revista Colombiana de Psiquiatria. 2017; p.44-49 
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TITULO Bioma Mata Atlântica: abordagem no Livros Didáticos do Ensino Médio 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Dentre os inúmeros temas estudado pela Biologia encontra-se o Bioma Mata Atlântica, constituído como um conjunto de 

formações que envolve clima, fauna e flora em uma determinada região. As ameaças pelas quais o Bioma passa só perde 

para a floresta de Madagascar. Sua preservação é se suma importância, pois é guardiã da mais rica biodiversidade, dentre 

animais e vegetais endêmicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão bibliográfica sobre o estudo do Bioma Mata Atlântica. Fazer uma avaliação sobre o Bioma Mata 

Atlântica em livros didáticos do ensino médio. 
 

A realização do levantamento bibliográfico ocorreu por meio de livros acadêmicos relacionados com o tema, consultados na 

biblioteca Milton Soldani Afonso da UNISA. Foram utilizadas, também, páginas virtuais como Google Acadêmico, entre sites 

especializados no assunto, para consulta de artigos científicos. Na avaliação comparativa dos livros, foi levando em 

METODOLOGIA consideração o conteúdo, as imagens/figuras e a coerência texto/imagem. Livros utilizados: 1. Biologia Hoje. Sérgio 

Linhares, Fernando Gewandsznajder, Helena Pacca. 3ªEd. São Paulo: Ática, 2016. 2. BIO, Volume 1. Sônia Lopes, Sergio 

Rosso, 3ªEd., São Paulo: Saraiva, 2016. 3. Conexões com a Biologia. Rita Helena Bröckelmann. 1ªEd., São Paulo: Moderna, 

2013. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Referindo-se ao conteúdo, os Livros analisados apresentam textos muito breves, com pouca informação sobre a Mata 

Atlântica. No quesito qualidade das imagens, os Livro 1 e 3 trazem poucas imagens (de fauna e flora) porém de ótima 

qualidade. O Livro 2, não apresenta imagens de fauna, e a imagem da Mata Atlântica é muito simples. Quanto a coerência 

texto/imagem, os três livros apresentaram-se coerentes, todos são adequados para compreensão do assunto, as imagens 

dos Livros 1 e 3 são nítidas e acompanhadas por legendas. A análise mostra que o tema Bioma Mata Atlântica é pouco 

abordado. Os livros didáticos tratam muito superficialmente o assunto, nenhum dos três livros analisados apresenta as 

formações florestais do Bioma e não citam as espécies invasoras. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O estudo sobre o Bioma Mata Atlântica é pouco abordado nos livros didáticos de Biologia, mesmo sendo um assunto de 

absoluta importância. Não são consideradas as ameaças que esse Bioma sofre. Os textos não são estimulantes para a 

leitura nem para a investigação. O estudo da Mata Atlântica é um leque de possibilidades a ser explorado no ambiente 

escolar. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

1. CAMPANÍLI, M (#38) SCHAFFER,W.B. Mata Atlântica: Manual de adequação ambiental. Brasília: MMA/SBF, 2010. 2. 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4ª ed.rev. e ampl. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 3. 

ODUM. P. E. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 4. SCHAFFER,W.B (#38) PROCHNOW, M. Mata Atlântica e 

você: como preservar, recuperar e se beneficiar da mais ameaçada floresta brasileira. Brasília: APREMAVI, 2002. 5. 

TONHASCA , A. Ecologia e História Natural da Mata Atlântica. Rio de Janeiro: Interciência, 2005. 

 

Página 450 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

2018 8606 Ciências 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

 
Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3297411 - MARINA BARBIERI ROSSETTO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Janio Blera de Andrade 

  

 
 

TITULO De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de autuações fiscais nas empresas? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as empresas encontram dificuldades na elaboração e entrega das obrigações acessórias no prazo determinado 

pelo fisco. Surgem então dúvidas sobre qual o processo mais adequado para minimizar multas e penalidades. Nesse sentido 

a presente pesquisa responde a seguinte questão: De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de 

autuações fiscais nas empresas? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar como a auditoria interna pode auxiliar as empresas na gestão das obrigações tributárias. 

 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, exploratória, buscas em websites, revisão de artigos e raciocínio dedutivo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A maioria das empresas utilizam o processo de: apuração dos tributos a recolher, elaboração das obrigações acessórias e 

entrega ao sistema da RFB, sem uma prévia avaliação deste processo. A pesquisa demonstrou que as empresas se 

beneficiariam de um novo fluxo que é realizado da seguinte forma: a) apuração dos tributos a recolher pelo setor contábil; b) 

elaboração das obrigações acessórias pelo setor fiscal; c) entrega das obrigações ao setor de auditoria interna fiscal. Dessa 

forma pode-se obter a mitigação de riscos através de um relatório de validação/conformidade elaborado de acordo com o 

manual de procedimentos internos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A auditoria interna pode auxiliar na gestão das obrigações tributárias das empresas por meio da mitigação de riscos através 

de um relatório de validação/conformidade. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1.REZENDE, Amaury; PEREIRA, Carlos; ALENCAR, Roberta. Contabilidade Tributária Entendendo a Lógica dos Tributos e seus 

Reflexos sobre os Resultados das Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 2. DO BRASIL, Constituição da República 

Federativa. Brasília, 5 de outubro de 1988. 3. MARCHEZIN, Glauco; AZEVEDO, Osmar Reis; CONCÓRDIA, Renato Mendes. 

Manual Prático de Retenção de Impostos e Contribuições. 13º ed. São Paulo: Editora IOB, 2014. 4. MACHADO, Hugo de Brito. 

Manual de Direito Tributário. 10º ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2018. 
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TITULO De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de autuações fiscais nas empresas? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as empresas encontram dificuldades na elaboração e entrega das obrigações acessórias no prazo determinado 

pelo fisco. Surgem então dúvidas sobre qual o processo mais adequado para minimizar multas e penalidades. Nesse sentido 

a presente pesquisa responde a seguinte questão: De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de 

autuações fiscais nas empresas? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar como a auditoria interna pode auxiliar as empresas na gestão das obrigações tributárias. 

 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, exploratória, buscas em websites, revisão de artigos e raciocínio dedutivo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A maioria das empresas utilizam o processo de: apuração dos tributos a recolher, elaboração das obrigações acessórias e 

entrega ao sistema da RFB, sem uma prévia avaliação deste processo. A pesquisa demonstrou que as empresas se 

beneficiariam de um novo fluxo que é realizado da seguinte forma: a) apuração dos tributos a recolher pelo setor contábil; b) 

elaboração das obrigações acessórias pelo setor fiscal; c) entrega das obrigações ao setor de auditoria interna fiscal. Dessa 

forma pode-se obter a mitigação de riscos através de um relatório de validação/conformidade elaborado de acordo com o 

manual de procedimentos internos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A auditoria interna pode auxiliar na gestão das obrigações tributárias das empresas por meio da mitigação de riscos através 

de um relatório de validação/conformidade. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1.REZENDE, Amaury; PEREIRA, Carlos; ALENCAR, Roberta. Contabilidade Tributária Entendendo a Lógica dos Tributos e seus 

Reflexos sobre os Resultados das Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 2. DO BRASIL, Constituição da República 

Federativa. Brasília, 5 de outubro de 1988. 3. MARCHEZIN, Glauco; AZEVEDO, Osmar Reis; CONCÓRDIA, Renato Mendes. 

Manual Prático de Retenção de Impostos e Contribuições. 13º ed. São Paulo: Editora IOB, 2014. 4. MACHADO, Hugo de Brito. 

Manual de Direito Tributário. 10º ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

Página 452 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

2018 8606 Ciências 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

 
Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3311848 - LUAN ALMEIDA MAIA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Janio Blera de Andrade 

  

 
 

TITULO De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de autuações fiscais nas empresas? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as empresas encontram dificuldades na elaboração e entrega das obrigações acessórias no prazo determinado 

pelo fisco. Surgem então dúvidas sobre qual o processo mais adequado para minimizar multas e penalidades. Nesse sentido 

a presente pesquisa responde a seguinte questão: De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de 

autuações fiscais nas empresas? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar como a auditoria interna pode auxiliar as empresas na gestão das obrigações tributárias. 

 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, exploratória, buscas em websites, revisão de artigos e raciocínio dedutivo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A maioria das empresas utilizam o processo de: apuração dos tributos a recolher, elaboração das obrigações acessórias e 

entrega ao sistema da RFB, sem uma prévia avaliação deste processo. A pesquisa demonstrou que as empresas se 

beneficiariam de um novo fluxo que é realizado da seguinte forma: a) apuração dos tributos a recolher pelo setor contábil; b) 

elaboração das obrigações acessórias pelo setor fiscal; c) entrega das obrigações ao setor de auditoria interna fiscal. Dessa 

forma pode-se obter a mitigação de riscos através de um relatório de validação/conformidade elaborado de acordo com o 

manual de procedimentos internos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A auditoria interna pode auxiliar na gestão das obrigações tributárias das empresas por meio da mitigação de riscos através 

de um relatório de validação/conformidade. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1.REZENDE, Amaury; PEREIRA, Carlos; ALENCAR, Roberta. Contabilidade Tributária Entendendo a Lógica dos Tributos e seus 

Reflexos sobre os Resultados das Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 2. DO BRASIL, Constituição da República 

Federativa. Brasília, 5 de outubro de 1988. 3. MARCHEZIN, Glauco; AZEVEDO, Osmar Reis; CONCÓRDIA, Renato Mendes. 

Manual Prático de Retenção de Impostos e Contribuições. 13º ed. São Paulo: Editora IOB, 2014. 4. MACHADO, Hugo de Brito. 

Manual de Direito Tributário. 10º ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2018. 
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TITULO De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de autuações fiscais nas empresas? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as empresas encontram dificuldades na elaboração e entrega das obrigações acessórias no prazo determinado 

pelo fisco. Surgem então dúvidas sobre qual o processo mais adequado para minimizar multas e penalidades. Nesse sentido 

a presente pesquisa responde a seguinte questão: De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de 

autuações fiscais nas empresas? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar como a auditoria interna pode auxiliar as empresas na gestão das obrigações tributárias. 

 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, exploratória, buscas em websites, revisão de artigos e raciocínio dedutivo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A maioria das empresas utilizam o processo de: apuração dos tributos a recolher, elaboração das obrigações acessórias e 

entrega ao sistema da RFB, sem uma prévia avaliação deste processo. A pesquisa demonstrou que as empresas se 

beneficiariam de um novo fluxo que é realizado da seguinte forma: a) apuração dos tributos a recolher pelo setor contábil; b) 

elaboração das obrigações acessórias pelo setor fiscal; c) entrega das obrigações ao setor de auditoria interna fiscal. Dessa 

forma pode-se obter a mitigação de riscos através de um relatório de validação/conformidade elaborado de acordo com o 

manual de procedimentos internos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A auditoria interna pode auxiliar na gestão das obrigações tributárias das empresas por meio da mitigação de riscos através 

de um relatório de validação/conformidade. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1.REZENDE, Amaury; PEREIRA, Carlos; ALENCAR, Roberta. Contabilidade Tributária Entendendo a Lógica dos Tributos e seus 

Reflexos sobre os Resultados das Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 2. DO BRASIL, Constituição da República 

Federativa. Brasília, 5 de outubro de 1988. 3. MARCHEZIN, Glauco; AZEVEDO, Osmar Reis; CONCÓRDIA, Renato Mendes. 

Manual Prático de Retenção de Impostos e Contribuições. 13º ed. São Paulo: Editora IOB, 2014. 4. MACHADO, Hugo de Brito. 

Manual de Direito Tributário. 10º ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2018. 
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TITULO De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de autuações fiscais nas empresas? 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as empresas encontram dificuldades na elaboração e entrega das obrigações acessórias no prazo determinado 

pelo fisco. Surgem então dúvidas sobre qual o processo mais adequado para minimizar multas e penalidades. Nesse sentido 

a presente pesquisa responde a seguinte questão: De que forma a auditoria interna pode colaborar para a redução de 

autuações fiscais nas empresas? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar como a auditoria interna pode auxiliar as empresas na gestão das obrigações tributárias. 

 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, exploratória, buscas em websites, revisão de artigos e raciocínio dedutivo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A maioria das empresas utilizam o processo de: apuração dos tributos a recolher, elaboração das obrigações acessórias e 

entrega ao sistema da RFB, sem uma prévia avaliação deste processo. A pesquisa demonstrou que as empresas se 

beneficiariam de um novo fluxo que é realizado da seguinte forma: a) apuração dos tributos a recolher pelo setor contábil; b) 

elaboração das obrigações acessórias pelo setor fiscal; c) entrega das obrigações ao setor de auditoria interna fiscal. Dessa 

forma pode-se obter a mitigação de riscos através de um relatório de validação/conformidade elaborado de acordo com o 

manual de procedimentos internos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A auditoria interna pode auxiliar na gestão das obrigações tributárias das empresas por meio da mitigação de riscos através 

de um relatório de validação/conformidade. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1.REZENDE, Amaury; PEREIRA, Carlos; ALENCAR, Roberta. Contabilidade Tributária Entendendo a Lógica dos Tributos e seus 

Reflexos sobre os Resultados das Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 2. DO BRASIL, Constituição da República 

Federativa. Brasília, 5 de outubro de 1988. 3. MARCHEZIN, Glauco; AZEVEDO, Osmar Reis; CONCÓRDIA, Renato Mendes. 

Manual Prático de Retenção de Impostos e Contribuições. 13º ed. São Paulo: Editora IOB, 2014. 4. MACHADO, Hugo de Brito. 

Manual de Direito Tributário. 10º ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Atlas, 2018. 
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Marlene Almeida de Ataide 
 
 

TITULO O IMPACTO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NAS VÍTIMAS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Os acidentes de trânsito representam importante problema mundial pelos índices de morbimortalidade, tanto para os países 

desenvolvidos quanto para aqueles em desenvolvimento. Estatísticas oficiais mostram que mais de um milhão de pessoas 

por ano, em todo o mundo morrem por envolvimento em acidentes de trânsito. Acrescido ao número de mortes, os acidentes 

deixam entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas feridas. Para enfrentar o problema de forma adequada, é preciso definir 

prioridades de ação, de acordo com a natureza do fenômeno. É preciso identificar mais precisamente quem está sendo 

afetado e com quais custos, pessoais e sociais, o que já acontece, por exemplo, nos países europeus que, há várias 

décadas, trabalham com sucesso no combate aos acidentes de trânsito. No entanto, uma das maiores dificuldades está 

ligada ao relativo desconhecimento das características e dos custos dos acidentes no Brasil: as estatísticas ainda são 

reconhecidamente falhas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os impactos causados nos acidentes de trânsito e suas consequências na vida das vítimas no que tange os 

aspectos: social, familiar, econômico, trabalho e do lazer. 
 

A pesquisa será desenvolvida de forma empírica utilizando a metodologia qualitativa. Será realizada em uma Instituição 

Hospitalar, localizado na Zona Sul de São Paulo. A coleta de dados será feita através de entrevista semi estruturada. A 

METODOLOGIA intenção do estudo é realizar as entrevistas com pacientes assistidos pelo setor da Ortopedia, totalizando 06 usuários. Para 

obter os dados necessários para a pesquisa, pretende-se realizar a entrevista com os sujeitos da clínica citada, a mesma 

será gravada e posteriormente transcrita. Utilizarei roteiro com perguntas abertas. 

RESULTADOS  Em construção. 
 

CONCLUSOES  Em construção. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

ADORNO, R. C. F. - Educação em saúde, conjuntura política e violência no trânsito: o caso da cidade de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Saúde Pública. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989. 

BERNARDINO, A.R. Espacialização dos acidentes de trânsito em Uberlândia: técnicas de geoprocessamento como 

instrumento de análise. 267 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Geografia Humana. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007. BRASIL – Ministério da Saúde / Secretaria de Vigilância em Saúde. Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências – Portaria MS/GM nº. 737 de 16/05/2001, publicada no DOU nº. 96 / seção 1e 

de 18/05/2001. FILHO, Marcos Mesquita. Acidentes de trânsito: as consequências visíveis e invisíveis à saúde da população. 

Revista Espaço Acadêmico – Nº 128 – 2012. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Aglomerações Urbanas Brasileiras:Relatório 

Executivo / Ipea, ANTP. - Brasília : Ipea : ANTP, 2003. MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. 3.ed. Trad. 

Carlos A. Silveira. Porto Alegre: Artmed, 2004. MELLO JORGE, M.H.P de; KOIZUMI, M. S. Acidentes de trânsito no Brasil: um 

atlas de sua distribuição.São Paulo: ABRAMET, 2007. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 10 ed. São Paulo: Hucitec, 2007. VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: 

Prolivros, 2005. 
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Orientador Externo 

 

Roseli de Lana Moreira 
 
 

TITULO Perfil Epidemiológico dos Óbitos por Tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Tuberculose, doença infecciosa causado pelo mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, ocorre por transmissão a 

partir de aerossóis expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar bacilífera, para o indivíduo 

sadio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 10,4 milhões de pessoas foram acometidas por tuberculose em 

2015 no mundo, sendo a doença infecciosa que mais causou mortes, neste mesmo ano ocorreram 4.543 óbitos por 

tuberculose no Brasil1,2,3. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por tuberculose no Município de São Paulo de 2012 a 2016. 

 

Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, de dados secundários coletados no banco de dados da prefeitura do 

METODOLOGIA 
Município de São Paulo. Utilizou-se o Sistema de Informação de Agravos e Notificação- SINAN e Sistema de Informação 

Hospitalar do SUS – SIHSUS provenientes do TABNET. Foram selecionados óbitos por tuberculose segundo faixa etária, 

sendo a idade mínima 15 anos e a idade máxima de 79 anos, raça/ cor e sexo. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De 2012 a 2016 no Município de São Paulo, foram confirmados e notificados 31.982 casos de tuberculose no SINAN 

(Sistema de Informações e Agravos de Notificação), com total de 176 óbitos. Em 2012 ocorreram 19,31% óbitos e 16,48% 

em 2013. O ano 2014 totalizou 25% dos óbitos, diminuindo para 18,19% em 2015, e 2016 com 21,02%. Indivíduos do sexo 

masculino foram maioria com 80,11% do total. Observou-se que não houve óbitos na faixa etária de 15 a 19 anos e ocorreu 

13,06% dos óbitos em adultos de 20 a 29 anos. Os óbitos ocorreram com maior incidência nos adultos de 50 a 59 com 

23,30%, seguido por pessoas 30 a 39 anos com 22,16%, 40 a 49 anos com 18,18%. Os idosos de 60 a 69 anos com 15,35% 

dos óbitos e de 70 a 79 anos com 7,95%. Quanto a raça/cor prevaleceram óbitos entre pessoas consideradas parda 

totalizando 50%, seguido por indivíduos de raça / cor branca com 40,90% e preta com 9,1%, não ocorreram registros de 

óbitos dos indivíduos de raça/cor amarela e indígena. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Associa-se o perfil epidemiológico dos óbitos por Tuberculose aos grupos que são minoria nos serviços de prevenção e 

promoção a saúde, logo, devemos intensificar a busca ativa por sintomáticos respiratórios nos grupos que apresentam 

riscos. A identificação e tratamento no início da doença pode diminuir a incidência de internações e óbitos por agravo dos 

casos. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

1. Mendes AM, Fensterseifer LM. Tuberculose: Porque os pacientes abandonam o tratamento. Bol de Pneumol Sanit. 2004; 

12(1): 25-36. 2. Galesil VMN, Almeida MMMB. Indicadores de morbimortalidade hospitalar de tuberculose no município de 

São Paulo. Rev Bras Epidelmol. 2007; 10(1): 48-55. 3. Hino Paula, Cunha TN, Villa TCS, Santos CB. Perfil dos casos novos de 

tuberculose notificados em Ribeirão Preto (SP) no período de 2000 a 2006.Ciência e Saúde Coletiva. 2011; 16(1): 1295- 

1301. 
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TITULO Itapeva 10 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP, aconteceu de 15 a 21 de julho de 2018, teve o objetivo colocar os alunos de graduação em ações 

inter e transdisciplinares, por meio de palestras, rodas de conversa e escuta qualificada para promoção da saúde, educação  

e cultura para o desenvolvimento social na décima ação no município de Itapeva. Foi solicitado pela secretaria de saúde e 

atenção básica, oficinas para capacitar os funcionários sobre a importância de se desenvolver os instrumentos de apoio 

desenvolvidos pelo SUS, especificamente matriciamento e PTS, a fim de facilitar os trabalhos e identificar os riscos de    

saúde da população. Matriciamento é uma metodologia de gestão do cuidado, este se desenvolve por meio de reuniões de 

equipe para mobilizar especialistas para dar atenção a problemas de saúde de maneira personalizada e interativa com a   

idéia de romper com os encaminhamentos de referencia e contra referência, e direcionar para as equipes de referência e 

apoio de saúde, a melhor resolução dos casos. O PTS, projeto terapêutico aceito como uma estratégia de cuidado, definida a 

partir da história e singularidade do indivíduo, considerando suas necessidades e o contexto social. É um instrumento que 

busca resolver as necessidades das pessoas para além do critério diagnóstico, integrando ações voltadas às necessidades e 

produção de autonomia, protagonismo e inclusão social. 
 

 

 
OBJETIVOS Capacitar médicos e enfermeiros quanto à função e aplicação do PTS e matriciamento. 

 

Foram realizadas rodas de conversa e simulação de casos clínicos e problematizações hipotéticas para desenvolver o 

METODOLOGIA matriciamento e apresentado o instrumento PTS e quais seriam os encaminhamentos possíveis em curto, médio e longo 

prazo para dez médicos e vinte e cinco enfermeiros da rede de atenção básica. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Notou-se que muitos já desenvolviam parcialmente o matriciamento mesmo sem saber. Sugeriu-se o uso ampliado do PTS 

para nortear as estratégias de atendimento e aumentar os benefícios para a população. Como alunos o ganho de 

conhecimento, desde a elaboração e execução da palestra, até o falar em público; aprender a ouvir e compartilhar o 

conhecimento e gerenciamento do tempo. E a atitude de poder ser o protagonista da situação sem envolvimento pessoal 

e/ou político frente às falas e dificuldades dos profissionais. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família. . Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 27). BOCCARDO, A. C. S. et al. O projeto terapêutico singular. Rev. Ter. Ocup. Univ. São 

Paulo, v. 22, n. 1, p. 85-92, jan./abr. 2011. 
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TITULO Incidências de Doenças do Aparelho Circulatório em LUZ - MG 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O sistema circulatório desempenha um papel importante para o bom funcionamento do organismo. Este sistema regula o 

fluxo de sangue para as diferentes partes, o que é feito com a ajuda do coração e dos vasos sanguíneos. Além de transportar 

oxigênio, o sangue também transporta nutrientes que são necessários para todas as partes do corpo. O desenvolvimento de 

doenças no aparelho circulatório é um mecanismo complexo e que vem sendo alvo de constantes pesquisas científicas e 

estudos acadêmicos. Existem alguns fatores de riscos que, quando presentes, aumentam as chances de doenças no    

aparelho circulatório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa foi avaliar o índice de morbidade e mortalidade causada por doenças no aparelho circulatório na 

cidade de Luz - MG e também verificar dentre elas qual é a maior causa de morbidade e mortalidade. 
 

Para a realização do trabalho foi utilizado o banco de dados DATASUS, Tecnologia da Informação a Serviço do SUS, 

METODOLOGIA 
referentes à cidade de Luz - MG e as notas técnicas do hospital da cidade, nos quais foi pesquisada a ocorrência de doenças 

do aparelho circulatório no período entre 01/Jan/2016 e 01/Jun/2018. Para a definição das doenças pesquisadas foi    

utilizado o CID-10 (Classificação Internacional de Doenças). 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Após analise e compreensão de todos os dados notou-se que as doenças e complicações do aparelho circulatório 

preencheram 802 das 6.556 das ocorrências de doenças – morbidade, correspondendo a 13.075%, sendo a mais incidente a 

Insuficiência cardíaca; e 84 das 322 ocorrências de óbitos – mortalidade, correspondendo a 26.087%. Em relação à 

morbidade, , ficaram atrás apenas das doenças respiratórias, que representaram 895(13.652%) em morbidades sendo a 

mais incidente a Influenza (gripe). Fora observado que os índices de incidência estão aumentando gradativamente com o 

passar dos anos, tanto em morbidade como em mortalidade, o que atesta a necessidade do combate a essas doenças, que 

teria como principal foco ações preventivas. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que as doenças do sistema circulatório são de grande importância no município em questão e que devem ser 

combatidas, uma vez que trata-se da segunda maior causa no município de morbidades, e é a maior causa de mortalidades, 

presentando ainda tendência de crescimento. Sugere-se o combate através de ações preventivas 
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TITULO A TERCEIRIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E A DESVALORIZAÇÃO DO RH 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A área de departamento pessoal da empresa trabalha diretamente com os colaboradores resolvendo problemas e 

possibilitando a melhor organização da empresa, tem como foco demonstrar como as organizações atuais estão 

preocupadas com o recurso mais valioso que ela tem – o capital humano. Sendo assim, o departamento pessoal é 

imprescindível para as empresas, mas atualmente é notável a terceirização desta área, Polonio (2008) conceitua a 

terceirização como um processo de gestão empresarial referente à transferência para terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas) de serviços que originalmente seriam executados pela empresa, e ainda, que o processo de terceirização resultou 

da busca incessante da redução dos custos e melhoria de qualidade, uma vez que a empresa terceirizada, ao focalizar em 

suas atividades principais, deixa para empresas especializadas a realização de atividades (administrativas ou operacionais) 

que requerem certo investimento para obter a qualidade e a segurança, com otimização de custos, necessários num 

mercado competitivo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender o atual momento do mercado e analisar os pós e contras da terceirização, conhecido atualmente como 

“outsorcing”. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudam a compreender que a terceirização do departamento 

pessoal, resulta na desvalorização do rh. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que a terceirização do departamento pessoal é uma opção de redução de custos para a empresa, traz 

comodidade, facilidade e flexibilidade, porém, desvaloriza o setor de recursos humanos, em questão da mão-de-obra, se 

desvaloriza a partir do momento que se impõe diversas atividades a uma só pessoa, gerando assim a desclassificação 

profissional pois os processos começam a se automatizar, sendo que a área tem total competência para lidar com os 

processos em grande demanda, mas por se tratar de recursos humanos deve se focar no ser humano e não robotizar os 

processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Entende-se que a terceirização conhecida como outsorcing é algo positivo para o mercado, porém há desvalorização da área 

de recursos humanos e aqui abordamos com ênfase o departamento pessoal. Analisamos e concluímos que a área de 

departamento pessoal é imprescindível para as empresas e que quando tratada adequadamente traz melhores resultados 

para ambos os tomadores de serviços, levando em consideração a competência que é poder fazer. 
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INTRODUCAO 

A área de departamento pessoal da empresa trabalha diretamente com os colaboradores resolvendo problemas e 

possibilitando a melhor organização da empresa, tem como foco demonstrar como as organizações atuais estão 

preocupadas com o recurso mais valioso que ela tem – o capital humano. Sendo assim, o departamento pessoal é 

imprescindível para as empresas, mas atualmente é notável a terceirização desta área, Polonio (2008) conceitua a 

terceirização como um processo de gestão empresarial referente à transferência para terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas) de serviços que originalmente seriam executados pela empresa, e ainda, que o processo de terceirização resultou 

da busca incessante da redução dos custos e melhoria de qualidade, uma vez que a empresa terceirizada, ao focalizar em 

suas atividades principais, deixa para empresas especializadas a realização de atividades (administrativas ou operacionais) 

que requerem certo investimento para obter a qualidade e a segurança, com otimização de custos, necessários num 

mercado competitivo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender o atual momento do mercado e analisar os pós e contras da terceirização, conhecido atualmente como 

“outsorcing”. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudam a compreender que a terceirização do departamento 

pessoal, resulta na desvalorização do rh. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que a terceirização do departamento pessoal é uma opção de redução de custos para a empresa, traz 

comodidade, facilidade e flexibilidade, porém, desvaloriza o setor de recursos humanos, em questão da mão-de-obra, se 

desvaloriza a partir do momento que se impõe diversas atividades a uma só pessoa, gerando assim a desclassificação 

profissional pois os processos começam a se automatizar, sendo que a área tem total competência para lidar com os 

processos em grande demanda, mas por se tratar de recursos humanos deve se focar no ser humano e não robotizar os 

processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Entende-se que a terceirização conhecida como outsorcing é algo positivo para o mercado, porém há desvalorização da área 

de recursos humanos e aqui abordamos com ênfase o departamento pessoal. Analisamos e concluímos que a área de 

departamento pessoal é imprescindível para as empresas e que quando tratada adequadamente traz melhores resultados 

para ambos os tomadores de serviços, levando em consideração a competência que é poder fazer. 
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TITULO A TERCEIRIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E A DESVALORIZAÇÃO DO RH 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A área de departamento pessoal da empresa trabalha diretamente com os colaboradores resolvendo problemas e 

possibilitando a melhor organização da empresa, tem como foco demonstrar como as organizações atuais estão 

preocupadas com o recurso mais valioso que ela tem – o capital humano. Sendo assim, o departamento pessoal é 

imprescindível para as empresas, mas atualmente é notável a terceirização desta área, Polonio (2008) conceitua a 

terceirização como um processo de gestão empresarial referente à transferência para terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas) de serviços que originalmente seriam executados pela empresa, e ainda, que o processo de terceirização resultou 

da busca incessante da redução dos custos e melhoria de qualidade, uma vez que a empresa terceirizada, ao focalizar em 

suas atividades principais, deixa para empresas especializadas a realização de atividades (administrativas ou operacionais) 

que requerem certo investimento para obter a qualidade e a segurança, com otimização de custos, necessários num 

mercado competitivo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender o atual momento do mercado e analisar os pós e contras da terceirização, conhecido atualmente como 

“outsorcing”. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudam a compreender que a terceirização do departamento 

pessoal, resulta na desvalorização do rh. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que a terceirização do departamento pessoal é uma opção de redução de custos para a empresa, traz 

comodidade, facilidade e flexibilidade, porém, desvaloriza o setor de recursos humanos, em questão da mão-de-obra, se 

desvaloriza a partir do momento que se impõe diversas atividades a uma só pessoa, gerando assim a desclassificação 

profissional pois os processos começam a se automatizar, sendo que a área tem total competência para lidar com os 

processos em grande demanda, mas por se tratar de recursos humanos deve se focar no ser humano e não robotizar os 

processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Entende-se que a terceirização conhecida como outsorcing é algo positivo para o mercado, porém há desvalorização da área 

de recursos humanos e aqui abordamos com ênfase o departamento pessoal. Analisamos e concluímos que a área de 

departamento pessoal é imprescindível para as empresas e que quando tratada adequadamente traz melhores resultados 

para ambos os tomadores de serviços, levando em consideração a competência que é poder fazer. 
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TITULO A TERCEIRIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E A DESVALORIZAÇÃO DO RH 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A área de departamento pessoal da empresa trabalha diretamente com os colaboradores resolvendo problemas e 

possibilitando a melhor organização da empresa, tem como foco demonstrar como as organizações atuais estão 

preocupadas com o recurso mais valioso que ela tem – o capital humano. Sendo assim, o departamento pessoal é 

imprescindível para as empresas, mas atualmente é notável a terceirização desta área, Polonio (2008) conceitua a 

terceirização como um processo de gestão empresarial referente à transferência para terceiros (pessoas físicas ou 

jurídicas) de serviços que originalmente seriam executados pela empresa, e ainda, que o processo de terceirização resultou 

da busca incessante da redução dos custos e melhoria de qualidade, uma vez que a empresa terceirizada, ao focalizar em 

suas atividades principais, deixa para empresas especializadas a realização de atividades (administrativas ou operacionais) 

que requerem certo investimento para obter a qualidade e a segurança, com otimização de custos, necessários num 

mercado competitivo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender o atual momento do mercado e analisar os pós e contras da terceirização, conhecido atualmente como 

“outsorcing”. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisas bibliográficas e exploratórias, fontes e citações que ajudam a compreender que a terceirização do departamento 

pessoal, resulta na desvalorização do rh. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que a terceirização do departamento pessoal é uma opção de redução de custos para a empresa, traz 

comodidade, facilidade e flexibilidade, porém, desvaloriza o setor de recursos humanos, em questão da mão-de-obra, se 

desvaloriza a partir do momento que se impõe diversas atividades a uma só pessoa, gerando assim a desclassificação 

profissional pois os processos começam a se automatizar, sendo que a área tem total competência para lidar com os 

processos em grande demanda, mas por se tratar de recursos humanos deve se focar no ser humano e não robotizar os 

processos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Entende-se que a terceirização conhecida como outsorcing é algo positivo para o mercado, porém há desvalorização da área 

de recursos humanos e aqui abordamos com ênfase o departamento pessoal. Analisamos e concluímos que a área de 

departamento pessoal é imprescindível para as empresas e que quando tratada adequadamente traz melhores resultados 

para ambos os tomadores de serviços, levando em consideração a competência que é poder fazer. 
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TITULO 
IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA PARA O MÚSICO NO ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DA PRATICA 

INSTRUMENTAL:REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A pratica da música instrumental, vem sempre desenvolvendo uma forma mais adequada para sua realização,sempre 

propondo que o musico se adeque ao formato e postura de cada instrumento. Uma postura inapropriada gera vários tipos de 

lesões, assim podemos ver a importância do profissional de fisioterapia na prevenção de qualquer tipo de lesões. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a importância do fisioterapeuta para o musico durante o estudo e seu desenvolvimento na pratica instrumental. 

 

Foi realizada uma revisão de literatura, integrativa e sistemática. Desenvolvida por meio de artigos científicos, dissertações e 

METODOLOGIA 
teses, localizados nas bases de dados, Science Research, Periódicos CAPES, ERIC, Scielo, Medline, Cochrane, LILACS. 

Foram incluídos estudos que mencionaram instrumentistas da família das cordas, família dos metais e família da  

percussão, que tivessem relato de dores e desconforto associados a prática do instrumento, dentro do período estipulado. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os instrumentos escolhidos para este trabalho foram o violino, viola, violoncelo, violão, contrabaixo, saxofone, clarinete, 

tuba, trompete, flauta, piano e bateria. As patologias mais freqüentes são: disfunção temporomandibular, cervicalgia, 

síndrome do pronador redondo, tendinites, tenossinovite, dedo em gatilho, cisto sinovial, síndrome do canal de guyon, 

síndrome do supinador, fibromialgia do pescoço, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do túnel do carpo, distúrbio 

osteomuscular relacionado ao trabalho, super uso musculoesquelético, distonias focais da mão, lesões por trauma 

cumulativo e repetitivo, dermatite de contato crônico, traumatismos dos tecidos moles orais. De acordo com todas essas 

patologias, observa-se que o músico não tem a mínima orientação para prevenir essas patologias, sendo assim, podemos 

observar a importância da orientação do profissional de fisioterapia para prevenção e tratamento dessas patologias. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O fisioterapeuta é essencial no processo de formação do musico, visto que todo instrumentista, deveria ter o conhecimento 

necessário para prevenção das lesões associadas à pratica do seu instrumento. Observando os materiais deste estudo, 

averiguou-se que o musico sob uma perspectiva da fisioterapia, com a adoção de exercícios de aquecimento, alongamento e 

fortalecimento, poderia obter um estilo de vida musical mais saudável e mais produtivo, podendo obter resultados positivos, 

tanto na saúde do musico, como na sua execução musical. 
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TITULO 
EVIDÊNCIAS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO NA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM 

ARTICULAR 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A cartilagem articular tem como função principal amortecer o impacto e suavizar o deslizamento entre as superfícies 

ósseas. As lesões de cartilagem são frequentes e muitas vezes resultam em dores, proporcionando considerável redução na 

qualidade de vida dos indivíduos e profundos impactos socioeconômicos. A cartilagem praticamente não possui poder de 

regeneração, o que torna o tratamento de suas lesões um desafio. A engenharia de tecidos surge como potenciais 

abordagens para o tratamento de lesões na cartilagem, combinando biomateriais com células, tais como as células-tronco 

para a regeneração tecidual. Ainda, o comportamento dessas células podem ser alterados através da fotobiomodulação, um 

recurso que utiliza a aplicação de luz, tais como o laser terapêutico de baixa potência, a fim de regular o comportamento 

celular e produzir efeitos benéficos durante a terapia. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar na literatura cientifica os efeitos da fotobiomodulação nas células-tronco aplicadas ao 

tratamento e regeneração de lesões na cartilagem articular. 
 

Este trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e retrospectiva a partir de material já elaborado, nas bases de dados 

procuradas em Medline, Lilacs e Scielo, sem restrição de idioma ou data. Para tanto foram utilizados uma combinação das 

METODOLOGIA palavras-chave: Cartilagem, regeneração, fototerapia, células-tronco, laser terapêutico de baixa potência. A busca foi 

conduzida entre Abril de 2018 a Junho de 2018, onde foram encontrados 99 artigos. Destes, foram utilizados 20 artigos 

científicos originais relacionados diretamente ao tema. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

A combinação da laserterapia na proliferação de células tronco, principalmente sobre as células-tronco mesenquimais na 

regeneração de tecidos in vitro e in vivo, como queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, mioblastos, osteoblasto e 

células cardíacas, exibem efeitos biomodulatórios positivos, parecendo ser eficiente com relação ao seu restabelecimento 

celular. O tecido cartilaginoso, que possui condrócitos, que são células altamente diferenciadas e com pobre poder de 

difusão e migração, ainda que demonstre uma proliferação celular positiva em relação a interação com células tronco 

mesenquimais, o resultado pouco se altera pela aplicação de luz terapêutica. Ainda, o tema merece o foco de novos estudos 

com diferentes recursos para fotobiomodulação, tais como a luz LED. 
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TITULO 
EVIDÊNCIAS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO NA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM 

ARTICULAR 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A cartilagem articular tem como função principal amortecer o impacto e suavizar o deslizamento entre as superfícies 

ósseas. As lesões de cartilagem são frequentes e muitas vezes resultam em dores, proporcionando considerável redução na 

qualidade de vida dos indivíduos e profundos impactos socioeconômicos. A cartilagem praticamente não possui poder de 

regeneração, o que torna o tratamento de suas lesões um desafio. A engenharia de tecidos surge como potenciais 

abordagens para o tratamento de lesões na cartilagem, combinando biomateriais com células, tais como as células-tronco 

para a regeneração tecidual. Ainda, o comportamento dessas células podem ser alterados através da fotobiomodulação, um 

recurso que utiliza a aplicação de luz, tais como o laser terapêutico de baixa potência, a fim de regular o comportamento 

celular e produzir efeitos benéficos durante a terapia. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar na literatura cientifica os efeitos da fotobiomodulação nas células-tronco aplicadas ao 

tratamento e regeneração de lesões na cartilagem articular. 
 

Este trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e retrospectiva a partir de material já elaborado, nas bases de dados 

procuradas em Medline, Lilacs e Scielo, sem restrição de idioma ou data. Para tanto foram utilizados uma combinação das 

METODOLOGIA palavras-chave: Cartilagem, regeneração, fototerapia, células-tronco, laser terapêutico de baixa potência. A busca foi 

conduzida entre Abril de 2018 a Junho de 2018, onde foram encontrados 99 artigos. Destes, foram utilizados 20 artigos 

científicos originais relacionados diretamente ao tema. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

A combinação da laserterapia na proliferação de células tronco, principalmente sobre as células-tronco mesenquimais na 

regeneração de tecidos in vitro e in vivo, como queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, mioblastos, osteoblasto e 

células cardíacas, exibem efeitos biomodulatórios positivos, parecendo ser eficiente com relação ao seu restabelecimento 

celular. O tecido cartilaginoso, que possui condrócitos, que são células altamente diferenciadas e com pobre poder de 

difusão e migração, ainda que demonstre uma proliferação celular positiva em relação a interação com células tronco 

mesenquimais, o resultado pouco se altera pela aplicação de luz terapêutica. Ainda, o tema merece o foco de novos estudos 

com diferentes recursos para fotobiomodulação, tais como a luz LED. 
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TITULO O "DESINVESTIMENTO" POLÍTICO E SOCIAL EM RELAÇÃO À VELHICE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo se propõe a discutir os fenômenos e impactos do processo de "desinvestimento" político e social no ser 

humano ao se tornar idoso, acarretando na exclusão social dessa coorte etária (CAROLINO et al 2010). Concordamos com 

os autores e acreditamos que os preconceitos em relação à velhice interferem no reconhecimento e autonomia na vida 

pública da população idosa, acarretando em vulnerabilidade e exclusão social. A centralidade, tem como característica a 

concentração de atividades e fluxos de pessoas, capital, de grandes equipamentos de consumo coletivo, numa dada área do 

território, e é proveniente da divisão social do espaço (MACHADO; CARVALHO, 2013). A divisão social do espaço retrata 

melhores lugares ocupados pelos segmentos da população satisfatoriamente mais situados na escala social (BARCELLOS; 

JARDIM, 2007). Para a Gerontologia Social os preconceitos e os estereótipos negativos em relação à velhice são 

determinantes das políticas e das práticas sociais discriminativas oferecidas pela sociedade aos idosos. (NERI, 2014). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é analisar na literatura como o "desinvestimento" político e social em relação à velhice impactam no 

reconhecimento da autonomia da população idosa em vulnerabilidade social, no que tange ao envolvimento ativo como 

cidadão e acesso à equipamentos e serviços especializados . 
 

 

 
Trata-se de uma perspetiva bibliográfica, com abordagem qualitativa. A coleta de informações foi efetuada em livros, artigos 

METODOLOGIA 
e sites da Internet. As bases de dados consultadas foram SciELO e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão de artigos 

foram textos disponíveis on-line sobre a temática, publicados entre os anos 2000 à 2018, no idioma português e inglês. O 

levantamento da literatura objetivou encontrar publicações que abordavam de modo multifatorial o tema. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A breve incursão ao tema trouxe alguns resultados, e conducentes aproximações críticas sobre os impactantes do 

reconhecimento e autonomia na vida pública da população idosa residente em territórios demograficamente adensados. 

Então, foram delineadas questões como a divisão social do espaço velando centralidades. As discussões sobre essa 

questão remeteram à perspectiva do nao-lugar atribuído aos idosos, somada aos estereótipos e preconceitos em relação à 

velhice por grande parcela da sociedade. A imposição de padrões territoriais, reducionismo biológico e ênfase unidirecional 

sobre a cognição no envelhecimento inscrevem primariamente o quadro multifatorial de "desinvestimento" político e social 

em relação à velhice. No entanto, as novas gramáticas produzidas na interpretação dos espaços de narrativas apreciam o 

reconhecimento e a participação dos idosos na macro e micro política. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

BARCELLOS, Tanya M. de; JARDIM, Maria de Lourdes Teixeira. Migração e divisão social do espaço na Região Metropolitana 

de Porto Alegre. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS 

POPULACIONAIS (ABEP), 15., 2007, Caxambu Mg. Indic. Econ. Porto Alegre Rs: Fee, 2007. v. 5, p. 121 - 136. Disponível em: 

(#60)https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/1547/1917(#62). Acesso em: 09 set. 2018. NERI, 

Anita Liberalesso (Org.). PALAVRAS-CHAVE EM GERONTOLOGIA. 4. ed. Campinas Sp: Alinea, 2014. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 467 

 

 

 
 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 468 

 

 

2018 8634 
Enfermagem de Doenças 

Contagiosas 

 
5 - Iniciação Científica 

Graduação EaD 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3441334 - JOAO VICTOR PEREZ HESSEL 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Karisa Santiago Nakahata 

  

 
TITULO Os estágios da sífilis 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sexualidade é algo comum no comportamento humano, sendo parte do processo de amadurecimento, autoconhecimento, 

afetividade e reprodução. Sem o sexo a humanidade não seria capaz de se reproduzir, porém este ato quando feito de forma 

desorientada pode resultar em disseminação de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), dentre elas abordaremos  

neste estudo a sífilis, transmitida pela bactéria Treponema pallidum. ¹ ² 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar os diferentes estágios da sífilis. 

 

Revisão bibliográfica, com pesquisa das palavras sífilis e fisiologia da sífilis, sendo selecionados quatro artigos que 

METODOLOGIA descrevem as formas da sífilis. Revisão bibliográfica de textos completos, em português, com recorte temporal de 05 anos 

com os descritores Sífilis, Doenças Transmissíveis e Transmissão de Doença Infecciosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A sífilis possui três formas de contágio: a primeira sendo conhecida como sífilis primária que ocorre até três semanas após 

o contágio, tendo como sinais pequenas úlceras rosadas ou avermelhadas nas regiões genitais, anal, boca, língua e mamas, 

aparições de cancro duro. Se a infecção não for tratada evoluirá para o estágio secundário. ³ (#38)#8308; O segundo estágio, 

chamado de sífilis secundária que contém os mesmos sintomas com novos agravos, tais como; erupções cutâneas nas 

palmas das mãos e dos pés, feridas na garganta, dores musculares, cansaço e perda de peso. Tipicamente começando com 

o desaparecimento do cancro ou algumas semanas após. As feridas que ocorrem durante a sífilis secundária podem 

transmitir a bactéria, caso o contato com as feridas abertas ocorra. ³ (#38)#8308; Mesmo com o desaparecimento dos 

sintomas a sífilis não tratada permanece em estado latente, ou seja, durante este tempo a infecção permanece no corpo 

embora não apresente sinais e sintomas. ³ (#38)#8308; Algumas vezes o retorno dos sintomas pode acarretar em 

transmissão e evolução para a sífilis terciaria. ³ (#38)#8308; Este estágio a doença avança para outros órgãos do organismo, 

incluindo o cérebro, nervos, olhos coração, vasos sanguíneos, fígado, ossos e articulações. Ao acometer estes órgãos os 

danos passam a ser permanentes e de caráter grave como cegueira, paralisia, e demência ou acarretar morte ao paciente. ³ 

(#38)#8308; 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sífilis é uma doença que permanece no corpo por longos anos e por ter sinais pouco alarmantes nas primeiras fases, não 

se tem uma busca por este diagnóstico. Apesar de não apresentar nenhum risco para o paciente na primeira fase o avanço 

da doença pode prejudicar o bem-estar do paciente em longo prazo. 
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TITULO Os estágios da sífilis 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sexualidade é algo comum no comportamento humano, sendo parte do processo de amadurecimento, autoconhecimento, 

afetividade e reprodução. Sem o sexo a humanidade não seria capaz de se reproduzir, porém este ato quando feito de forma 

desorientada pode resultar em disseminação de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), dentre elas abordaremos  

neste estudo a sífilis, transmitida pela bactéria Treponema pallidum. ¹ ² 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar os diferentes estágios da sífilis. 

 

Revisão bibliográfica, com pesquisa das palavras sífilis e fisiologia da sífilis, sendo selecionados quatro artigos que 

METODOLOGIA descrevem as formas da sífilis. Revisão bibliográfica de textos completos, em português, com recorte temporal de 05 anos 

com os descritores Sífilis, Doenças Transmissíveis e Transmissão de Doença Infecciosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A sífilis possui três formas de contágio: a primeira sendo conhecida como sífilis primária que ocorre até três semanas após 

o contágio, tendo como sinais pequenas úlceras rosadas ou avermelhadas nas regiões genitais, anal, boca, língua e mamas, 

aparições de cancro duro. Se a infecção não for tratada evoluirá para o estágio secundário. ³ (#38)#8308; O segundo estágio, 

chamado de sífilis secundária que contém os mesmos sintomas com novos agravos, tais como; erupções cutâneas nas 

palmas das mãos e dos pés, feridas na garganta, dores musculares, cansaço e perda de peso. Tipicamente começando com 

o desaparecimento do cancro ou algumas semanas após. As feridas que ocorrem durante a sífilis secundária podem 

transmitir a bactéria, caso o contato com as feridas abertas ocorra. ³ (#38)#8308; Mesmo com o desaparecimento dos 

sintomas a sífilis não tratada permanece em estado latente, ou seja, durante este tempo a infecção permanece no corpo 

embora não apresente sinais e sintomas. ³ (#38)#8308; Algumas vezes o retorno dos sintomas pode acarretar em 

transmissão e evolução para a sífilis terciaria. ³ (#38)#8308; Este estágio a doença avança para outros órgãos do organismo, 

incluindo o cérebro, nervos, olhos coração, vasos sanguíneos, fígado, ossos e articulações. Ao acometer estes órgãos os 

danos passam a ser permanentes e de caráter grave como cegueira, paralisia, e demência ou acarretar morte ao paciente. ³ 

(#38)#8308; 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sífilis é uma doença que permanece no corpo por longos anos e por ter sinais pouco alarmantes nas primeiras fases, não 

se tem uma busca por este diagnóstico. Apesar de não apresentar nenhum risco para o paciente na primeira fase o avanço 

da doença pode prejudicar o bem-estar do paciente em longo prazo. 
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TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS NA ERA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base nos contextos organizacionais observa-se fatos e junções entre a teoria, e práticas não são comuns. Ajudar a 

construir um país mais justo, inclusivo e igualitário, buscando o desenvolvimento social das pessoas com deficiência por 

meio de sua inclusão no mercado de trabalho formal. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (SASSAKI, 2003, p.41). Quanto ao recrutamento e seleção de recursos humanos 

Chiavenato (2006, p. 185) afirma que devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: o recrutamento que é 

uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada;e a seleção é uma atividade obstativa, de 

escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar se um processo de recrutamento e seleção exerce realmente a finalidade de incluir pessoas com deficiência físicas 

no mercado de trabalho, buscando o valor pela competência de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
 

 

METODOLOGIA 
O método de estudo consiste em pesquisas bibliográficas e exploratórios utilizando citações de autores de artigos 

científicos e fontes voltadas ao recrutamento e seleção focando na inclusão social 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As empresas precisam estar cientes de que se estiverem sempre se atualizando quanto as necessidades de mercado será 

bem vista interna e externamente principalmente quanto aos princípios da inclusão social.A participação das pessoas com 

deficiência depende de grandes transformações e as empresas são as que absorvem a maior parte da mão-de-obra 

disponível no mercado de trabalho para qualquer tipo de pessoa inclusive as Portadoras com Deficiências Físicas também 

conhecida como especiais, diversidade na era da inclusão. Conforme Marras (2001, p.79) “todo processo de seleção de 

pessoal se baseia em características do cargo: que são características que o cargo exige do profissional, seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades; bem como as características do candidato: que são as habilidades e as atitudes que 

o candidato possui para desempenhar nas funções”. Assim, as organizações que se apresentam como inclusivas, com visão 

de futuro, têm suas práticas de valores presentes, entendem a diversidade como forma de agregar valores e retêm talentos 

que também farão a diferença na empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que as empresas atualizadas e atualizadas fazem com que não seja um problema desenvolver 

programas de inclusão ou Portadores de Deficiência Física. O que evidencia que na realização de um processo de 

Recrutamento e Seleção ao incluir tais pessoas a empresa está assumido um papel no processo de valorizar as 

competências de pessoas com deficiência físicas contribuindo para uma visibilidade positiva no mercado de trabalho, para 

uma sociedade melhor 
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TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS NA ERA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base nos contextos organizacionais observa-se fatos e junções entre a teoria, e práticas não são comuns. Ajudar a 

construir um país mais justo, inclusivo e igualitário, buscando o desenvolvimento social das pessoas com deficiência por 

meio de sua inclusão no mercado de trabalho formal. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (SASSAKI, 2003, p.41). Quanto ao recrutamento e seleção de recursos humanos 

Chiavenato (2006, p. 185) afirma que devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: o recrutamento que é 

uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada;e a seleção é uma atividade obstativa, de 

escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar se um processo de recrutamento e seleção exerce realmente a finalidade de incluir pessoas com deficiência físicas 

no mercado de trabalho, buscando o valor pela competência de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
 

 

METODOLOGIA 
O método de estudo consiste em pesquisas bibliográficas e exploratórios utilizando citações de autores de artigos 

científicos e fontes voltadas ao recrutamento e seleção focando na inclusão social 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As empresas precisam estar cientes de que se estiverem sempre se atualizando quanto as necessidades de mercado será 

bem vista interna e externamente principalmente quanto aos princípios da inclusão social.A participação das pessoas com 

deficiência depende de grandes transformações e as empresas são as que absorvem a maior parte da mão-de-obra 

disponível no mercado de trabalho para qualquer tipo de pessoa inclusive as Portadoras com Deficiências Físicas também 

conhecida como especiais, diversidade na era da inclusão. Conforme Marras (2001, p.79) “todo processo de seleção de 

pessoal se baseia em características do cargo: que são características que o cargo exige do profissional, seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades; bem como as características do candidato: que são as habilidades e as atitudes que 

o candidato possui para desempenhar nas funções”. Assim, as organizações que se apresentam como inclusivas, com visão 

de futuro, têm suas práticas de valores presentes, entendem a diversidade como forma de agregar valores e retêm talentos 

que também farão a diferença na empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que as empresas atualizadas e atualizadas fazem com que não seja um problema desenvolver 

programas de inclusão ou Portadores de Deficiência Física. O que evidencia que na realização de um processo de 

Recrutamento e Seleção ao incluir tais pessoas a empresa está assumido um papel no processo de valorizar as 

competências de pessoas com deficiência físicas contribuindo para uma visibilidade positiva no mercado de trabalho, para 

uma sociedade melhor 
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TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS NA ERA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base nos contextos organizacionais observa-se fatos e junções entre a teoria, e práticas não são comuns. Ajudar a 

construir um país mais justo, inclusivo e igualitário, buscando o desenvolvimento social das pessoas com deficiência por 

meio de sua inclusão no mercado de trabalho formal. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (SASSAKI, 2003, p.41). Quanto ao recrutamento e seleção de recursos humanos 

Chiavenato (2006, p. 185) afirma que devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: o recrutamento que é 

uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada;e a seleção é uma atividade obstativa, de 

escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar se um processo de recrutamento e seleção exerce realmente a finalidade de incluir pessoas com deficiência físicas 

no mercado de trabalho, buscando o valor pela competência de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
 

 

METODOLOGIA 
O método de estudo consiste em pesquisas bibliográficas e exploratórios utilizando citações de autores de artigos 

científicos e fontes voltadas ao recrutamento e seleção focando na inclusão social 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As empresas precisam estar cientes de que se estiverem sempre se atualizando quanto as necessidades de mercado será 

bem vista interna e externamente principalmente quanto aos princípios da inclusão social.A participação das pessoas com 

deficiência depende de grandes transformações e as empresas são as que absorvem a maior parte da mão-de-obra 

disponível no mercado de trabalho para qualquer tipo de pessoa inclusive as Portadoras com Deficiências Físicas também 

conhecida como especiais, diversidade na era da inclusão. Conforme Marras (2001, p.79) “todo processo de seleção de 

pessoal se baseia em características do cargo: que são características que o cargo exige do profissional, seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades; bem como as características do candidato: que são as habilidades e as atitudes que 

o candidato possui para desempenhar nas funções”. Assim, as organizações que se apresentam como inclusivas, com visão 

de futuro, têm suas práticas de valores presentes, entendem a diversidade como forma de agregar valores e retêm talentos 

que também farão a diferença na empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que as empresas atualizadas e atualizadas fazem com que não seja um problema desenvolver 

programas de inclusão ou Portadores de Deficiência Física. O que evidencia que na realização de um processo de 

Recrutamento e Seleção ao incluir tais pessoas a empresa está assumido um papel no processo de valorizar as 

competências de pessoas com deficiência físicas contribuindo para uma visibilidade positiva no mercado de trabalho, para 

uma sociedade melhor 
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TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS NA ERA DA INCLUSÃO SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base nos contextos organizacionais observa-se fatos e junções entre a teoria, e práticas não são comuns. Ajudar a 

construir um país mais justo, inclusivo e igualitário, buscando o desenvolvimento social das pessoas com deficiência por 

meio de sua inclusão no mercado de trabalho formal. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (SASSAKI, 2003, p.41). Quanto ao recrutamento e seleção de recursos humanos 

Chiavenato (2006, p. 185) afirma que devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: o recrutamento que é 

uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada;e a seleção é uma atividade obstativa, de 

escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar se um processo de recrutamento e seleção exerce realmente a finalidade de incluir pessoas com deficiência físicas 

no mercado de trabalho, buscando o valor pela competência de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
 

 

METODOLOGIA 
O método de estudo consiste em pesquisas bibliográficas e exploratórios utilizando citações de autores de artigos 

científicos e fontes voltadas ao recrutamento e seleção focando na inclusão social 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As empresas precisam estar cientes de que se estiverem sempre se atualizando quanto as necessidades de mercado será 

bem vista interna e externamente principalmente quanto aos princípios da inclusão social.A participação das pessoas com 

deficiência depende de grandes transformações e as empresas são as que absorvem a maior parte da mão-de-obra 

disponível no mercado de trabalho para qualquer tipo de pessoa inclusive as Portadoras com Deficiências Físicas também 

conhecida como especiais, diversidade na era da inclusão. Conforme Marras (2001, p.79) “todo processo de seleção de 

pessoal se baseia em características do cargo: que são características que o cargo exige do profissional, seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades; bem como as características do candidato: que são as habilidades e as atitudes que 

o candidato possui para desempenhar nas funções”. Assim, as organizações que se apresentam como inclusivas, com visão 

de futuro, têm suas práticas de valores presentes, entendem a diversidade como forma de agregar valores e retêm talentos 

que também farão a diferença na empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que as empresas atualizadas e atualizadas fazem com que não seja um problema desenvolver 

programas de inclusão ou Portadores de Deficiência Física. O que evidencia que na realização de um processo de 

Recrutamento e Seleção ao incluir tais pessoas a empresa está assumido um papel no processo de valorizar as 

competências de pessoas com deficiência físicas contribuindo para uma visibilidade positiva no mercado de trabalho, para 

uma sociedade melhor 
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TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS NA ERA DA INCLUSÃO SOCIAL 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base nos contextos organizacionais observa-se fatos e junções entre a teoria, e práticas não são comuns. Ajudar a 

construir um país mais justo, inclusivo e igualitário, buscando o desenvolvimento social das pessoas com deficiência por 

meio de sua inclusão no mercado de trabalho formal. “A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 

pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos” (SASSAKI, 2003, p.41). Quanto ao recrutamento e seleção de recursos humanos 

Chiavenato (2006, p. 185) afirma que devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo: o recrutamento que é 

uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da entrada;e a seleção é uma atividade obstativa, de 

escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar se um processo de recrutamento e seleção exerce realmente a finalidade de incluir pessoas com deficiência físicas 

no mercado de trabalho, buscando o valor pela competência de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
 

 

METODOLOGIA 
O método de estudo consiste em pesquisas bibliográficas e exploratórios utilizando citações de autores de artigos 

científicos e fontes voltadas ao recrutamento e seleção focando na inclusão social 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As empresas precisam estar cientes de que se estiverem sempre se atualizando quanto as necessidades de mercado será 

bem vista interna e externamente principalmente quanto aos princípios da inclusão social.A participação das pessoas com 

deficiência depende de grandes transformações e as empresas são as que absorvem a maior parte da mão-de-obra 

disponível no mercado de trabalho para qualquer tipo de pessoa inclusive as Portadoras com Deficiências Físicas também 

conhecida como especiais, diversidade na era da inclusão. Conforme Marras (2001, p.79) “todo processo de seleção de 

pessoal se baseia em características do cargo: que são características que o cargo exige do profissional, seus 

conhecimentos, atitudes e habilidades; bem como as características do candidato: que são as habilidades e as atitudes que 

o candidato possui para desempenhar nas funções”. Assim, as organizações que se apresentam como inclusivas, com visão 

de futuro, têm suas práticas de valores presentes, entendem a diversidade como forma de agregar valores e retêm talentos 

que também farão a diferença na empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que as empresas atualizadas e atualizadas fazem com que não seja um problema desenvolver 

programas de inclusão ou Portadores de Deficiência Física. O que evidencia que na realização de um processo de 

Recrutamento e Seleção ao incluir tais pessoas a empresa está assumido um papel no processo de valorizar as 

competências de pessoas com deficiência físicas contribuindo para uma visibilidade positiva no mercado de trabalho, para 

uma sociedade melhor 
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TITULO A Atuação da Fisioterapia na Deficiência Visual 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A deficiência visual (DV) é compreendida como a perda da visão, podendo ser parcial ou total, de origem congênita ou 

adquirida. O sistema visual produz percepções visuais a partir de diversos estímulos externos, captados por receptores 

encontrados na retina, que junto com outras estruturas oculares se ligam a diversas redes neuronais, que levam os 

estímulos captados para o sistema nervoso central onde a imagem é formada. Alterações nessas estruturas acarretam em 

prejuízos diretos ao ato de enxergar do indivíduo. No Brasil 18,6% da população brasileira apresenta algum tipo de 

deficiência visual , esses indivíduos enfrentam desafios diários que incluem limitações fisiológicas relacionadas ao   

equilíbrio, alterações posturais, dificuldades de locomoção e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, e defrontam-se 

com preconceitos, falta de acessibilidade e inclusão social. A fisioterapia exerce um papel importante na vida desses 

indivíduos tratando as diversas alterações fisiológicas existentes, trazendo independência e melhora na qualidade de vida. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar os possíveis tratamentos fisioterapeuticos para os deficientes visuais na fase infantil e adulta. 

 

O trabalho foi uma revisão de literatura que descreveu a atuação da fisioterapia nas diversas comorbidades que afetam o 

METODOLOGIA indivíduo portador de deficiência visual. Os artigos foram obtidos nas plataformas acadêmicas, Google Acadêmico e Scielo, 

no período de 2013 á 2018, nos Idiomas,Português,Inglês e espanhol. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Na atuação da fisioterapia em adultos portadores de DV, foram encontrados dois artigos que descreveram ações 

relacionadas ao equilíbrio, no qual, um utilizava a Gameterapia.Três abordavam as questões posturais, com estudos que 

associavam o circuito proprioceptivo e a bola suíça na estabilidade postural, e caracterizações posturais e desequilíbrios 

com as incapacidades cervicais. Outros dois artigos descreveram, os efeitos da fisioterapia aquática influenciando na 

melhora do equilíbrio e funções cardiorrespiratórias, um estudo trazia a abordagem da fisioterapia em escolioses 

encontradas em cegos com o método RPG. Relatou-se, tendo como base um artigo, a adaptação de um protocolo de 

pilates,e um estudo do perfil socioeconômico associado ao estado de saúde. Em relação às crianças foram encontrados 

cinco trabalhos que abordavam o desenvolvimento neuropsicomotor, outro trazia a influencia do treinamento sensório- 

motor no equilíbrio e coordenação motora. Um estudo de caso-controle observou a amplitude do movimento articular e 

outro trouxe como tratamento a psicomotricidade aquática. Um estudo fisioterapeutico investigou a percepção de 

professores e gestores na inclusão de crianças deficientes visuais. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Foi possível observar através da análise desses trabalhos que a fisioterapia possui um amplo campo de atuação em todas as 

fases de desenvolvimento do Deficiente Visual, seja ele adulto ou criança, trazendo tratamentos eficazes nas limitações 

posturais no equilíbrio e coordenação motora, melhorando a qualidade de vida e a inserção social desses indivíduos. 
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TITULO 
A PSICOMOTRICIDADE ASSOCIADA A EQUOTERAPIA PARA O PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL COREO 

ATETÓIDE: Estudo de caso 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de desordens motoras e posturais que inclui distúrbios sensitivos, perceptivos e 

cognitivos que afetam a comunicação e o comportamento. Causada por uma lesão não progressiva que afeta o sistema 

nervoso central durante sua fase de maturação estrutural e funcional a PC possui diversas classificações de acordo com   

sua topografia ou quadro clínico, entre elas a forma coreoatetóica. Esta, caracterizada pela associação de dois movimentos, 

o coreico são movimentos involuntários que tem início abrupto, geralmente de curta duração e a atetose composta por 

movimentos também involuntários porém mais lentos e sinuosos, frequentemente contínuos, que lembram uma contorção. 

Esses movimentos causam alterações no tônus,comprometimentos motores e posturais. Dentre as diversas terapias 

utilizadas para auxiliar no desenvolvimento desses indivíduos, estão a Equoterapia, que utiliza o cavalo como principal 

instrumento de trabalho e a Psicomotricidade, uma ciência que estuda o homem através de seu movimento e de fatores 

relacionais. Ambas trabalham de forma integrada tendo como objetivo o desenvolvimento de cada indivíduo de forma 

específica, de acordo com a necessidade de cada um, mas também de forma global de acordo com suas características. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar como as atividades de praxias global e fina, associadas à Equoterapia auxiliam no controle práxico dos membros 

superiores. 
 

A pesquisa foi um estudo de caso de natureza exploratória e descritiva, com o objetivo de fornecer informações sobre a 

psicomotricidade associada a equoterapia para o paciente portador de PC coreoatetoide.A primeira fase do estudo utilizou 

METODOLOGIA como instrumento de coleta e análise de dados a bateria psicomotora (BPM) de Vitor da Fonseca com foco na avaliação das 

praxias global e fina. Após avaliação, foram realizadas atividades para estímulo das praxias seguida de reavaliação para 

verificar a evolução da paciente. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Após aplicação do protocolo de atividades, realizado em 11 sessões e reavaliação, foi possível verificar aumento no 

resultado da BPM, onde não houve alteração do perfil psicomotor avaliado como dispráxico, mas houve aumento nos 

subfatores de dismetria, dissociação de membros superiores e inferiores e agilidade no fator de praxia global e tamborilar 

no fator de praxia fina.A dispraxia é considerada uma dificuldade em coordenar e planejar movimentos e apesar de não ter 

correlação clínica com a paralisia cerebral ambas estão relacionadas a limitações motoras características da PC. De acordo 

com o quadro clínico da paciente e as características dos movimentos coreoatetoicos, os resultados dos subfatores estão 

dentro do esperado variando de 1 (apráxico) a 3 (eupráxico). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O estímulo das praxias global e fina através dos conceitos da psicomotricidade associada aos benefícios da equoterapia 

podem auxiliar no controle práxico de um indivíduo com paralisia cerebral coreoatetoica, principalmente nos movimentos de 

dissociação de membros inferiores e superiores. 
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TITULO Relação entre o Cirurgião dentista e a Displasia Cleidocraniana (DCC) 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Displasia Cleidocraniana (DCC) é uma rara doença causada por uma herança autossômica dominante que se apresenta 

com uma displasia do esqueleto¹. Está associada com uma mutação espontânea no gene que codifica a transcrição para o 

osteoblasto, qual é essencial para a diferenciação celular dos osteoblastos e odontoblastos, bem como, para a formação 

óssea e dental². Mesmo se tratando de uma síndrome rara, apresenta uma grande quantidade de alterações 

estomatognáticas que levam esses pacientes à procura de tratamento odontológico clássico, sendo então, vital para o 

clínico odontológico conhecer suas características para identificá-la na prática diária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Levantar as principais alterações clínicas de caráter odontológico desta síndrome, para auxílio no diagnóstico e tratamento 

dos pacientes de maneira adequada, já que muitas vezes esses pacientes procuram tratamento clássico nos consultórios 

por conta dos atraso e/ou ausência na erupção dos dentes permanentes, sem mesmo terem sido diagnosticados. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de artigos e monografias em plataforma digital, como Pubmed e Medline dos últimos 15 anos. Palavras chave: 

Displasia cleidocraniana, odontologia, dentes supranumerários, dentes decíduos retidos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Mesmo de ocorrência rara (1:1000000), a Displasia Cleidocraniana provoca além de alterações esqueléticas, importantes 

distúrbios de desenvolvimento das estruturas crânio-dento-faciais como palato estreito, alto e arqueado, aumento da fenda 

palatina, atraso na união das sínteses mandibulares, prognatismo da maxila, retardo ou ausência de erupção dos dentes 

permanentes e retenção dos decíduos, além de múltiplos supranumerários. As alterações dentarias atingem cerca de 94% 

dos pacientes, envolvendo a presença de dentes supranumerários, a retenção prolongada de dentes decíduos e anomalias 

na morfologia dental. Essas alterações são o principal motivo das consultas odontológicas, evidenciando a relevância do 

plano de tratamento multidisciplinar, envolvendo uma reabilitação oral adequada com remoção ou fracionamento dos 

dentes inclusos, correções ortodônticas, cirurgias ortognáticas, reabilitações com próteses dentárias, além de 

acompanhamento médico psicológico e ortopédico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O dentista é um dos primeiros profissionais a ser procurado por um paciente com Displasia Cleidocraniana. Conhecer as 

características gerais e, principalmente, as orais desta doença são importantes para a realização de um diagnóstico e um 

planejamento adequado. O dentista deve estar atento nos casos de permanência de dentes decíduos, retardo na dentição 

permanente e dentes supranumerários, bem como nas características esqueléticas manifestadas pelos pacientes quando de 

consultas de rotina, já que é de primordial importância fechar o diagnóstico o mais breve possível. 
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TITULO Relação entre o Cirurgião dentista e a Displasia Cleidocraniana (DCC) 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Displasia Cleidocraniana (DCC) é uma rara doença causada por uma herança autossômica dominante que se apresenta 

com uma displasia do esqueleto¹. Está associada com uma mutação espontânea no gene que codifica a transcrição para o 

osteoblasto, qual é essencial para a diferenciação celular dos osteoblastos e odontoblastos, bem como, para a formação 

óssea e dental². Mesmo se tratando de uma síndrome rara, apresenta uma grande quantidade de alterações 

estomatognáticas que levam esses pacientes à procura de tratamento odontológico clássico, sendo então, vital para o 

clínico odontológico conhecer suas características para identificá-la na prática diária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Levantar as principais alterações clínicas de caráter odontológico desta síndrome, para auxílio no diagnóstico e tratamento 

dos pacientes de maneira adequada, já que muitas vezes esses pacientes procuram tratamento clássico nos consultórios 

por conta dos atraso e/ou ausência na erupção dos dentes permanentes, sem mesmo terem sido diagnosticados. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de artigos e monografias em plataforma digital, como Pubmed e Medline dos últimos 15 anos. Palavras chave: 

Displasia cleidocraniana, odontologia, dentes supranumerários, dentes decíduos retidos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Mesmo de ocorrência rara (1:1000000), a Displasia Cleidocraniana provoca além de alterações esqueléticas, importantes 

distúrbios de desenvolvimento das estruturas crânio-dento-faciais como palato estreito, alto e arqueado, aumento da fenda 

palatina, atraso na união das sínteses mandibulares, prognatismo da maxila, retardo ou ausência de erupção dos dentes 

permanentes e retenção dos decíduos, além de múltiplos supranumerários. As alterações dentarias atingem cerca de 94% 

dos pacientes, envolvendo a presença de dentes supranumerários, a retenção prolongada de dentes decíduos e anomalias 

na morfologia dental. Essas alterações são o principal motivo das consultas odontológicas, evidenciando a relevância do 

plano de tratamento multidisciplinar, envolvendo uma reabilitação oral adequada com remoção ou fracionamento dos 

dentes inclusos, correções ortodônticas, cirurgias ortognáticas, reabilitações com próteses dentárias, além de 

acompanhamento médico psicológico e ortopédico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O dentista é um dos primeiros profissionais a ser procurado por um paciente com Displasia Cleidocraniana. Conhecer as 

características gerais e, principalmente, as orais desta doença são importantes para a realização de um diagnóstico e um 

planejamento adequado. O dentista deve estar atento nos casos de permanência de dentes decíduos, retardo na dentição 

permanente e dentes supranumerários, bem como nas características esqueléticas manifestadas pelos pacientes quando de 

consultas de rotina, já que é de primordial importância fechar o diagnóstico o mais breve possível. 
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DA LOGISTICA PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE EMBALAGENS: CASO PAKMAK 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo Ballou ”A Logística Empresarial, é um conjunto de atividades (transportes, controle de estoques, etc.) e repetem 

várias vezes ao longo do tempo” no mundo globalizado atual só empresas que estiverem preparadas neste novo cenário 

econômico mundial, conseguirão se sustentar e progredir. A logística tem um papel importante e se torna uma poderosa 

ferramenta para auxiliar empresas a mudar conceitos e fazer mais com menos. Esse artigo analisa o papel importante da 

área de PPCP (Planejamento, Programação e Controle de produção), uma das principais áreas da logística e da empresa, 

que tem a missão de prever todos os tipos de problemas, garantir mais eficiência, assegurar que tudo o que foi planejado. 

Essa análise foi realizada em uma empresa de máquinas de embalagem industrial para diversos setores do mercado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar a funcionalidade das quatro subáreas da logística (PPCP, Estoque, Compras e Transportes), e verificar como cada 

uma delas contribui estrategicamente para ser alcançado bons resultados na empresa PakMak, com um foco especial na 

subárea de PPCP. 
 

 

 
Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa. Esse tipo de pesquisa é útil no sentido de uma 

METODOLOGIA melhor compreensão de um determinado tema analisado. Para a elaboração da pesquisa, foram coletados dados 

secundários através da internet, artigos e livros acadêmicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi constado, que cada uma das subáreas da logística, contribui para o alinhamento estratégico da empresa. Para isso é 

necessário ser feitas reuniões permanentes para acompanhar, corrigir e atingir resultados. Treinamentos contínuos de 

TPM/MPT uma ferramenta muito eficaz nas operações que sempre traz excelentes resultados. O setor de Compras ao fazer 

sempre mais de duas cotações, escolher sempre, os melhores produtos, com os melhores preços, os melhores 

fornecedores; O setor de Estoque, fazer um rigoroso controle, sem deixar faltar ou sobrar os produtos e também evitar 

avarias e vencimentos; O setor de PPCP ao fazer um planejamento garantindo a quantidade necessária à ser produzida e o 

setor de Transporte que garante a entrega dos produtos intactos e da forma mais rápido possível. Ao cumprir os processos 

a empresa tem um grande ganho com seus clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

No mundo moderno dos negócios, atualmente globalizado chegamos à conclusão de que, a logística sem dúvida nenhuma é 

uma importante aliada das empresas. E que suas quatro subáreas (PPCP. Estoque, Compras e Transporte) contribuem 

alinhadas para com a estratégia geral da empresa analisada. Muito importante também para que esse alinhamento 

estratégico ocorra da melhor maneira possível é a necessidade de uma forte integração entre as áreas envolvidas, 

comunicação, treinamentos contínuos, reuniões permanentes, para avaliar os resultados. Não podemos esquecer também 

da tecnologia que proporciona melhores resultados para a empresa. 
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DA LOGISTICA PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE EMBALAGENS: CASO PAKMAK 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo Ballou ”A Logística Empresarial, é um conjunto de atividades (transportes, controle de estoques, etc.) e repetem 

várias vezes ao longo do tempo” no mundo globalizado atual só empresas que estiverem preparadas neste novo cenário 

econômico mundial, conseguirão se sustentar e progredir. A logística tem um papel importante e se torna uma poderosa 

ferramenta para auxiliar empresas a mudar conceitos e fazer mais com menos. Esse artigo analisa o papel importante da 

área de PPCP (Planejamento, Programação e Controle de produção), uma das principais áreas da logística e da empresa, 

que tem a missão de prever todos os tipos de problemas, garantir mais eficiência, assegurar que tudo o que foi planejado. 

Essa análise foi realizada em uma empresa de máquinas de embalagem industrial para diversos setores do mercado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar a funcionalidade das quatro subáreas da logística (PPCP, Estoque, Compras e Transportes), e verificar como cada 

uma delas contribui estrategicamente para ser alcançado bons resultados na empresa PakMak, com um foco especial na 

subárea de PPCP. 
 

 

 
Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa. Esse tipo de pesquisa é útil no sentido de uma 

METODOLOGIA melhor compreensão de um determinado tema analisado. Para a elaboração da pesquisa, foram coletados dados 

secundários através da internet, artigos e livros acadêmicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi constado, que cada uma das subáreas da logística, contribui para o alinhamento estratégico da empresa. Para isso é 

necessário ser feitas reuniões permanentes para acompanhar, corrigir e atingir resultados. Treinamentos contínuos de 

TPM/MPT uma ferramenta muito eficaz nas operações que sempre traz excelentes resultados. O setor de Compras ao fazer 

sempre mais de duas cotações, escolher sempre, os melhores produtos, com os melhores preços, os melhores 

fornecedores; O setor de Estoque, fazer um rigoroso controle, sem deixar faltar ou sobrar os produtos e também evitar 

avarias e vencimentos; O setor de PPCP ao fazer um planejamento garantindo a quantidade necessária à ser produzida e o 

setor de Transporte que garante a entrega dos produtos intactos e da forma mais rápido possível. Ao cumprir os processos 

a empresa tem um grande ganho com seus clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

No mundo moderno dos negócios, atualmente globalizado chegamos à conclusão de que, a logística sem dúvida nenhuma é 

uma importante aliada das empresas. E que suas quatro subáreas (PPCP. Estoque, Compras e Transporte) contribuem 

alinhadas para com a estratégia geral da empresa analisada. Muito importante também para que esse alinhamento 

estratégico ocorra da melhor maneira possível é a necessidade de uma forte integração entre as áreas envolvidas, 

comunicação, treinamentos contínuos, reuniões permanentes, para avaliar os resultados. Não podemos esquecer também 

da tecnologia que proporciona melhores resultados para a empresa. 
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DA LOGISTICA PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE EMBALAGENS: CASO PAKMAK 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo Ballou ”A Logística Empresarial, é um conjunto de atividades (transportes, controle de estoques, etc.) e repetem 

várias vezes ao longo do tempo” no mundo globalizado atual só empresas que estiverem preparadas neste novo cenário 

econômico mundial, conseguirão se sustentar e progredir. A logística tem um papel importante e se torna uma poderosa 

ferramenta para auxiliar empresas a mudar conceitos e fazer mais com menos. Esse artigo analisa o papel importante da 

área de PPCP (Planejamento, Programação e Controle de produção), uma das principais áreas da logística e da empresa, 

que tem a missão de prever todos os tipos de problemas, garantir mais eficiência, assegurar que tudo o que foi planejado. 

Essa análise foi realizada em uma empresa de máquinas de embalagem industrial para diversos setores do mercado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar a funcionalidade das quatro subáreas da logística (PPCP, Estoque, Compras e Transportes), e verificar como cada 

uma delas contribui estrategicamente para ser alcançado bons resultados na empresa PakMak, com um foco especial na 

subárea de PPCP. 
 

 

 
Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa. Esse tipo de pesquisa é útil no sentido de uma 

METODOLOGIA melhor compreensão de um determinado tema analisado. Para a elaboração da pesquisa, foram coletados dados 

secundários através da internet, artigos e livros acadêmicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi constado, que cada uma das subáreas da logística, contribui para o alinhamento estratégico da empresa. Para isso é 

necessário ser feitas reuniões permanentes para acompanhar, corrigir e atingir resultados. Treinamentos contínuos de 

TPM/MPT uma ferramenta muito eficaz nas operações que sempre traz excelentes resultados. O setor de Compras ao fazer 

sempre mais de duas cotações, escolher sempre, os melhores produtos, com os melhores preços, os melhores 

fornecedores; O setor de Estoque, fazer um rigoroso controle, sem deixar faltar ou sobrar os produtos e também evitar 

avarias e vencimentos; O setor de PPCP ao fazer um planejamento garantindo a quantidade necessária à ser produzida e o 

setor de Transporte que garante a entrega dos produtos intactos e da forma mais rápido possível. Ao cumprir os processos 

a empresa tem um grande ganho com seus clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

No mundo moderno dos negócios, atualmente globalizado chegamos à conclusão de que, a logística sem dúvida nenhuma é 

uma importante aliada das empresas. E que suas quatro subáreas (PPCP. Estoque, Compras e Transporte) contribuem 

alinhadas para com a estratégia geral da empresa analisada. Muito importante também para que esse alinhamento 

estratégico ocorra da melhor maneira possível é a necessidade de uma forte integração entre as áreas envolvidas, 

comunicação, treinamentos contínuos, reuniões permanentes, para avaliar os resultados. Não podemos esquecer também 

da tecnologia que proporciona melhores resultados para a empresa. 
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DA LOGISTICA PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE EMBALAGENS: CASO PAKMAK 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo Ballou ”A Logística Empresarial, é um conjunto de atividades (transportes, controle de estoques, etc.) e repetem 

várias vezes ao longo do tempo” no mundo globalizado atual só empresas que estiverem preparadas neste novo cenário 

econômico mundial, conseguirão se sustentar e progredir. A logística tem um papel importante e se torna uma poderosa 

ferramenta para auxiliar empresas a mudar conceitos e fazer mais com menos. Esse artigo analisa o papel importante da 

área de PPCP (Planejamento, Programação e Controle de produção), uma das principais áreas da logística e da empresa, 

que tem a missão de prever todos os tipos de problemas, garantir mais eficiência, assegurar que tudo o que foi planejado. 

Essa análise foi realizada em uma empresa de máquinas de embalagem industrial para diversos setores do mercado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar a funcionalidade das quatro subáreas da logística (PPCP, Estoque, Compras e Transportes), e verificar como cada 

uma delas contribui estrategicamente para ser alcançado bons resultados na empresa PakMak, com um foco especial na 

subárea de PPCP. 
 

 

 
Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa. Esse tipo de pesquisa é útil no sentido de uma 

METODOLOGIA melhor compreensão de um determinado tema analisado. Para a elaboração da pesquisa, foram coletados dados 

secundários através da internet, artigos e livros acadêmicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi constado, que cada uma das subáreas da logística, contribui para o alinhamento estratégico da empresa. Para isso é 

necessário ser feitas reuniões permanentes para acompanhar, corrigir e atingir resultados. Treinamentos contínuos de 

TPM/MPT uma ferramenta muito eficaz nas operações que sempre traz excelentes resultados. O setor de Compras ao fazer 

sempre mais de duas cotações, escolher sempre, os melhores produtos, com os melhores preços, os melhores 

fornecedores; O setor de Estoque, fazer um rigoroso controle, sem deixar faltar ou sobrar os produtos e também evitar 

avarias e vencimentos; O setor de PPCP ao fazer um planejamento garantindo a quantidade necessária à ser produzida e o 

setor de Transporte que garante a entrega dos produtos intactos e da forma mais rápido possível. Ao cumprir os processos 

a empresa tem um grande ganho com seus clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

No mundo moderno dos negócios, atualmente globalizado chegamos à conclusão de que, a logística sem dúvida nenhuma é 

uma importante aliada das empresas. E que suas quatro subáreas (PPCP. Estoque, Compras e Transporte) contribuem 

alinhadas para com a estratégia geral da empresa analisada. Muito importante também para que esse alinhamento 

estratégico ocorra da melhor maneira possível é a necessidade de uma forte integração entre as áreas envolvidas, 

comunicação, treinamentos contínuos, reuniões permanentes, para avaliar os resultados. Não podemos esquecer também 

da tecnologia que proporciona melhores resultados para a empresa. 
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INTRODUCAO 

Em pleno século XXI, seguindo a atual situação da tecnologia e informação em nossas vidas entra um segmento de 

mercado, o comércio eletrônico, que é considerado como um sistema comercial onde dá autonomia para o consumidor 

pesquisar, analisar e comprar produtos onde quer que ele esteja, a qualquer horário do dia e sem o apoio de um vendedor. 

Esse artigo apresenta um pouco mais sobre essa ferramenta utilizada por muitas empresas, em especial a Leroy Merlin, que 

vem se destacando nos últimos anos tendo taxas de crescimento expressivas. E-commerce digitaliza dois processos 

básicos: venda e atendimento ao cliente, abre portas para outras automações, como marketing, controle de finanças e 

estoque, ele facilita e agiliza o trabalho de gestão em muitas frentes. Entretanto tem como efeito o maior peso estratégico 

da questão da logística. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é pesquisar as subáreas da logística, analisá-las do ponto de vista gerencial e descrever a sua 

integração com o Programa de Vendas Online da Leroy, assim como verificar as suas contribuições para a organização e 

também verificar seu alinhamento com a estratégia da empresa. O processo de logística para e-commerce tem alta 

relevância no desempenho das vendas online. Afinal, o correto controle de estoque, cálculo de frete, planejamento de vendas 

e até o empacotamento do produto são fundamentais para garantir uma boa experiência de compra ao cliente, 

consequentemente, o crescimento da marca. 
 

 

 
Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, através de análise de dados 

METODOLOGIA secundários, pesquisando e analisando a atuação da área da logística integrada ao marketing e vendas, trazendo resultados 

positivos para o negócio on-line da organização analisada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo (Ballou 1993 p. 24)O transporte é a atividade logística mais importante. Foi possível constatar a contribuição de 

cada área da logística no que diz respeito ao bom andamento das operações, destacando-se os transportes, com a 

importante missão de levar ao consumidor final o produto desejado prezando pela segurança, garantindo de forma pontual a 

entrega dos materiais de consumo em seu tempo previsto, contribuindo dessa forma com as demais subáreas da logística 

nos resultado do E-commerce da Leroy Merlin, onde facilita as compras e está atingindo todos os públicos com suas ofertas 

e descontos que todo consumidor procura. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O projeto tem o objetivo de mostrar a importância da Logística nas Vendas Online, também de como são aplicadas as quatro 

subáreas no sentido de ajudar no alinhamento de suas estratégias, tendo como resultado, as contribuições fornecidas para o 

bom andamento da empresa e dessa forma conclui-se que a integração logística contribui de forma importante para com o 

negócio on-line da organização analisada. 
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TITULO E-COMMERCE-POTENCIAL, ESTABILIDADE E LUCRO NA EMPRESA: CASO LEROY MERLIN 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em pleno século XXI, seguindo a atual situação da tecnologia e informação em nossas vidas entra um segmento de 

mercado, o comércio eletrônico, que é considerado como um sistema comercial onde dá autonomia para o consumidor 

pesquisar, analisar e comprar produtos onde quer que ele esteja, a qualquer horário do dia e sem o apoio de um vendedor. 

Esse artigo apresenta um pouco mais sobre essa ferramenta utilizada por muitas empresas, em especial a Leroy Merlin, que 

vem se destacando nos últimos anos tendo taxas de crescimento expressivas. E-commerce digitaliza dois processos 

básicos: venda e atendimento ao cliente, abre portas para outras automações, como marketing, controle de finanças e 

estoque, ele facilita e agiliza o trabalho de gestão em muitas frentes. Entretanto tem como efeito o maior peso estratégico 

da questão da logística. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é pesquisar as subáreas da logística, analisá-las do ponto de vista gerencial e descrever a sua 

integração com o Programa de Vendas Online da Leroy, assim como verificar as suas contribuições para a organização e 

também verificar seu alinhamento com a estratégia da empresa. O processo de logística para e-commerce tem alta 

relevância no desempenho das vendas online. Afinal, o correto controle de estoque, cálculo de frete, planejamento de vendas 

e até o empacotamento do produto são fundamentais para garantir uma boa experiência de compra ao cliente, 

consequentemente, o crescimento da marca. 
 

 

 
Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, através de análise de dados 

METODOLOGIA secundários, pesquisando e analisando a atuação da área da logística integrada ao marketing e vendas, trazendo resultados 

positivos para o negócio on-line da organização analisada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo (Ballou 1993 p. 24)O transporte é a atividade logística mais importante. Foi possível constatar a contribuição de 

cada área da logística no que diz respeito ao bom andamento das operações, destacando-se os transportes, com a 

importante missão de levar ao consumidor final o produto desejado prezando pela segurança, garantindo de forma pontual a 

entrega dos materiais de consumo em seu tempo previsto, contribuindo dessa forma com as demais subáreas da logística 

nos resultado do E-commerce da Leroy Merlin, onde facilita as compras e está atingindo todos os públicos com suas ofertas 

e descontos que todo consumidor procura. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O projeto tem o objetivo de mostrar a importância da Logística nas Vendas Online, também de como são aplicadas as quatro 

subáreas no sentido de ajudar no alinhamento de suas estratégias, tendo como resultado, as contribuições fornecidas para o 

bom andamento da empresa e dessa forma conclui-se que a integração logística contribui de forma importante para com o 

negócio on-line da organização analisada. 
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TITULO E-COMMERCE-POTENCIAL, ESTABILIDADE E LUCRO NA EMPRESA: CASO LEROY MERLIN 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em pleno século XXI, seguindo a atual situação da tecnologia e informação em nossas vidas entra um segmento de 

mercado, o comércio eletrônico, que é considerado como um sistema comercial onde dá autonomia para o consumidor 

pesquisar, analisar e comprar produtos onde quer que ele esteja, a qualquer horário do dia e sem o apoio de um vendedor. 

Esse artigo apresenta um pouco mais sobre essa ferramenta utilizada por muitas empresas, em especial a Leroy Merlin, que 

vem se destacando nos últimos anos tendo taxas de crescimento expressivas. E-commerce digitaliza dois processos 

básicos: venda e atendimento ao cliente, abre portas para outras automações, como marketing, controle de finanças e 

estoque, ele facilita e agiliza o trabalho de gestão em muitas frentes. Entretanto tem como efeito o maior peso estratégico 

da questão da logística. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é pesquisar as subáreas da logística, analisá-las do ponto de vista gerencial e descrever a sua 

integração com o Programa de Vendas Online da Leroy, assim como verificar as suas contribuições para a organização e 

também verificar seu alinhamento com a estratégia da empresa. O processo de logística para e-commerce tem alta 

relevância no desempenho das vendas online. Afinal, o correto controle de estoque, cálculo de frete, planejamento de vendas 

e até o empacotamento do produto são fundamentais para garantir uma boa experiência de compra ao cliente, 

consequentemente, o crescimento da marca. 
 

 

 
Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, através de análise de dados 

METODOLOGIA secundários, pesquisando e analisando a atuação da área da logística integrada ao marketing e vendas, trazendo resultados 

positivos para o negócio on-line da organização analisada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo (Ballou 1993 p. 24)O transporte é a atividade logística mais importante. Foi possível constatar a contribuição de 

cada área da logística no que diz respeito ao bom andamento das operações, destacando-se os transportes, com a 

importante missão de levar ao consumidor final o produto desejado prezando pela segurança, garantindo de forma pontual a 

entrega dos materiais de consumo em seu tempo previsto, contribuindo dessa forma com as demais subáreas da logística 

nos resultado do E-commerce da Leroy Merlin, onde facilita as compras e está atingindo todos os públicos com suas ofertas 

e descontos que todo consumidor procura. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O projeto tem o objetivo de mostrar a importância da Logística nas Vendas Online, também de como são aplicadas as quatro 

subáreas no sentido de ajudar no alinhamento de suas estratégias, tendo como resultado, as contribuições fornecidas para o 

bom andamento da empresa e dessa forma conclui-se que a integração logística contribui de forma importante para com o 

negócio on-line da organização analisada. 
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TITULO E-COMMERCE-POTENCIAL, ESTABILIDADE E LUCRO NA EMPRESA: CASO LEROY MERLIN 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em pleno século XXI, seguindo a atual situação da tecnologia e informação em nossas vidas entra um segmento de 

mercado, o comércio eletrônico, que é considerado como um sistema comercial onde dá autonomia para o consumidor 

pesquisar, analisar e comprar produtos onde quer que ele esteja, a qualquer horário do dia e sem o apoio de um vendedor. 

Esse artigo apresenta um pouco mais sobre essa ferramenta utilizada por muitas empresas, em especial a Leroy Merlin, que 

vem se destacando nos últimos anos tendo taxas de crescimento expressivas. E-commerce digitaliza dois processos 

básicos: venda e atendimento ao cliente, abre portas para outras automações, como marketing, controle de finanças e 

estoque, ele facilita e agiliza o trabalho de gestão em muitas frentes. Entretanto tem como efeito o maior peso estratégico 

da questão da logística. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é pesquisar as subáreas da logística, analisá-las do ponto de vista gerencial e descrever a sua 

integração com o Programa de Vendas Online da Leroy, assim como verificar as suas contribuições para a organização e 

também verificar seu alinhamento com a estratégia da empresa. O processo de logística para e-commerce tem alta 

relevância no desempenho das vendas online. Afinal, o correto controle de estoque, cálculo de frete, planejamento de vendas 

e até o empacotamento do produto são fundamentais para garantir uma boa experiência de compra ao cliente, 

consequentemente, o crescimento da marca. 
 

 

 
Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, através de análise de dados 

METODOLOGIA secundários, pesquisando e analisando a atuação da área da logística integrada ao marketing e vendas, trazendo resultados 

positivos para o negócio on-line da organização analisada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo (Ballou 1993 p. 24)O transporte é a atividade logística mais importante. Foi possível constatar a contribuição de 

cada área da logística no que diz respeito ao bom andamento das operações, destacando-se os transportes, com a 

importante missão de levar ao consumidor final o produto desejado prezando pela segurança, garantindo de forma pontual a 

entrega dos materiais de consumo em seu tempo previsto, contribuindo dessa forma com as demais subáreas da logística 

nos resultado do E-commerce da Leroy Merlin, onde facilita as compras e está atingindo todos os públicos com suas ofertas 

e descontos que todo consumidor procura. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O projeto tem o objetivo de mostrar a importância da Logística nas Vendas Online, também de como são aplicadas as quatro 

subáreas no sentido de ajudar no alinhamento de suas estratégias, tendo como resultado, as contribuições fornecidas para o 

bom andamento da empresa e dessa forma conclui-se que a integração logística contribui de forma importante para com o 

negócio on-line da organização analisada. 
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TITULO 
HYPE – SUBSTANTIVO EM INGLÊS QUE ESTÁ ASSOCIADO À PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO EXTRAVAGANTE OU INTENSA 

DE UMA MARCA OU IDEIA E O ESTUDO DE CASO NIKE. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da marca no mercado de luxo e a tão desejada fidelização. O 

consumidor atual espera mais do que a simples venda de um produto. Questões sensoriais estão ganhando relevo nas áreas 

do marketing e da comunicação, dando espaço ao aparecimento de novas formas de contato. São vários os autores que 

afirmam esta hipótese: os consumidores querem experiências. Este artigo aborda especificamente o estudo de caso da 

marca Nike. Como a marca pode impactar no comportamento do consumidor de produtos de luxo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar porque o movimento Hype, acredita que obtendo produtos do segmento de luxo conseguirão ser mais bem 

aceitos perante um grupo especifico, a ponto de idolatrar alguns produtos como é o caso da marca Nike. 
 

Utilizou-se a marca Nike neste estudo de caso devido a sua popularidade em relação aos Hypes, e sua associação a lendas 

METODOLOGIA 
do esporte e a filmes de sucesso, diferente de outras marcas de tênis, e devido ao fato de que pares de sapados de segunda 

ou terceira mão tenham sido vendidos a colecionadores na internet por milhares de dólares. Isso torna a marca única no 

mercado mundial, e identificar porque isso ocorre se faz necessário. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Hype é a palavra do momento que descreve este novo mercado de luxo onde seu conceito consiste no exagero de algo, ou 

uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. O termo Hype é o ápice de tudo o que há de mais intenso, é 

ser definitivamente interessante, é ser uma pessoa influente nos meios sociais. Pode estar ligado à tecnologia; a balada do 

momento; as roupas alternativas; é tudo que tem a ver com a atualidade, e essa qualidade aliada aos preços altos e 

distribuição exclusiva, que caracteriza os produtos desse mercado, como os tênis raríssimos da Nike que foram criados por 

celebridades do esporte ou da TV, e que custam milhares de dólares. Consumo e fidelidade estão diretamente ligados. A 

fidelidade não consegue ser atingida sem o consumo. Sabatino (2003, p. 15) relaciona: “fidelização e poder de consumo 

estão diretamente ligados”, pois a recompensa pela fidelidade só é conquistada quando há uma relação comercial em jogo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A Nike deixou de ser uma simples marca de tênis, e só conseguiu atingir esse reconhecimento através de um trabalho de 

foco, de seleção, de concentração das verbas em objetivos bem delimitados, segmentando e posicionando assim o seu 

produto. E a sua estratégia adotada foi a de um posicionamento único. Segundo KOTLER, ARMSTRONG (1993, p.161), “a 

posição de um produto é o complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre um 

produto em comparação com os produtos concorrentes”. As melhores ideias de posicionamento são tão simples e óbvias, 

que as pessoas as subestimam. A solução de um problema de posicionamento está sempre na mente do comprador em 

perspectiva e nunca no produto. 
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TITULO 
HYPE – SUBSTANTIVO EM INGLÊS QUE ESTÁ ASSOCIADO À PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO EXTRAVAGANTE OU INTENSA 

DE UMA MARCA OU IDEIA E O ESTUDO DE CASO NIKE. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da marca no mercado de luxo e a tão desejada fidelização. O 

consumidor atual espera mais do que a simples venda de um produto. Questões sensoriais estão ganhando relevo nas áreas 

do marketing e da comunicação, dando espaço ao aparecimento de novas formas de contato. São vários os autores que 

afirmam esta hipótese: os consumidores querem experiências. Este artigo aborda especificamente o estudo de caso da 

marca Nike. Como a marca pode impactar no comportamento do consumidor de produtos de luxo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar porque o movimento Hype, acredita que obtendo produtos do segmento de luxo conseguirão ser mais bem 

aceitos perante um grupo especifico, a ponto de idolatrar alguns produtos como é o caso da marca Nike. 
 

Utilizou-se a marca Nike neste estudo de caso devido a sua popularidade em relação aos Hypes, e sua associação a lendas 

METODOLOGIA 
do esporte e a filmes de sucesso, diferente de outras marcas de tênis, e devido ao fato de que pares de sapados de segunda 

ou terceira mão tenham sido vendidos a colecionadores na internet por milhares de dólares. Isso torna a marca única no 

mercado mundial, e identificar porque isso ocorre se faz necessário. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Hype é a palavra do momento que descreve este novo mercado de luxo onde seu conceito consiste no exagero de algo, ou 

uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. O termo Hype é o ápice de tudo o que há de mais intenso, é 

ser definitivamente interessante, é ser uma pessoa influente nos meios sociais. Pode estar ligado à tecnologia; a balada do 

momento; as roupas alternativas; é tudo que tem a ver com a atualidade, e essa qualidade aliada aos preços altos e 

distribuição exclusiva, que caracteriza os produtos desse mercado, como os tênis raríssimos da Nike que foram criados por 

celebridades do esporte ou da TV, e que custam milhares de dólares. Consumo e fidelidade estão diretamente ligados. A 

fidelidade não consegue ser atingida sem o consumo. Sabatino (2003, p. 15) relaciona: “fidelização e poder de consumo 

estão diretamente ligados”, pois a recompensa pela fidelidade só é conquistada quando há uma relação comercial em jogo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A Nike deixou de ser uma simples marca de tênis, e só conseguiu atingir esse reconhecimento através de um trabalho de 

foco, de seleção, de concentração das verbas em objetivos bem delimitados, segmentando e posicionando assim o seu 

produto. E a sua estratégia adotada foi a de um posicionamento único. Segundo KOTLER, ARMSTRONG (1993, p.161), “a 

posição de um produto é o complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre um 

produto em comparação com os produtos concorrentes”. As melhores ideias de posicionamento são tão simples e óbvias, 

que as pessoas as subestimam. A solução de um problema de posicionamento está sempre na mente do comprador em 

perspectiva e nunca no produto. 
 

 

 
REFERENCIAS    KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, 5ª Ed., Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1993. 
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TITULO 
HYPE – SUBSTANTIVO EM INGLÊS QUE ESTÁ ASSOCIADO À PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO EXTRAVAGANTE OU INTENSA 

DE UMA MARCA OU IDEIA E O ESTUDO DE CASO NIKE. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da marca no mercado de luxo e a tão desejada fidelização. O 

consumidor atual espera mais do que a simples venda de um produto. Questões sensoriais estão ganhando relevo nas áreas 

do marketing e da comunicação, dando espaço ao aparecimento de novas formas de contato. São vários os autores que 

afirmam esta hipótese: os consumidores querem experiências. Este artigo aborda especificamente o estudo de caso da 

marca Nike. Como a marca pode impactar no comportamento do consumidor de produtos de luxo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar porque o movimento Hype, acredita que obtendo produtos do segmento de luxo conseguirão ser mais bem 

aceitos perante um grupo especifico, a ponto de idolatrar alguns produtos como é o caso da marca Nike. 
 

Utilizou-se a marca Nike neste estudo de caso devido a sua popularidade em relação aos Hypes, e sua associação a lendas 

METODOLOGIA 
do esporte e a filmes de sucesso, diferente de outras marcas de tênis, e devido ao fato de que pares de sapados de segunda 

ou terceira mão tenham sido vendidos a colecionadores na internet por milhares de dólares. Isso torna a marca única no 

mercado mundial, e identificar porque isso ocorre se faz necessário. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Hype é a palavra do momento que descreve este novo mercado de luxo onde seu conceito consiste no exagero de algo, ou 

uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. O termo Hype é o ápice de tudo o que há de mais intenso, é 

ser definitivamente interessante, é ser uma pessoa influente nos meios sociais. Pode estar ligado à tecnologia; a balada do 

momento; as roupas alternativas; é tudo que tem a ver com a atualidade, e essa qualidade aliada aos preços altos e 

distribuição exclusiva, que caracteriza os produtos desse mercado, como os tênis raríssimos da Nike que foram criados por 

celebridades do esporte ou da TV, e que custam milhares de dólares. Consumo e fidelidade estão diretamente ligados. A 

fidelidade não consegue ser atingida sem o consumo. Sabatino (2003, p. 15) relaciona: “fidelização e poder de consumo 

estão diretamente ligados”, pois a recompensa pela fidelidade só é conquistada quando há uma relação comercial em jogo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A Nike deixou de ser uma simples marca de tênis, e só conseguiu atingir esse reconhecimento através de um trabalho de 

foco, de seleção, de concentração das verbas em objetivos bem delimitados, segmentando e posicionando assim o seu 

produto. E a sua estratégia adotada foi a de um posicionamento único. Segundo KOTLER, ARMSTRONG (1993, p.161), “a 

posição de um produto é o complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre um 

produto em comparação com os produtos concorrentes”. As melhores ideias de posicionamento são tão simples e óbvias, 

que as pessoas as subestimam. A solução de um problema de posicionamento está sempre na mente do comprador em 

perspectiva e nunca no produto. 
 

 

 
REFERENCIAS    KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, 5ª Ed., Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1993. 
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TITULO 
HYPE – SUBSTANTIVO EM INGLÊS QUE ESTÁ ASSOCIADO À PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO EXTRAVAGANTE OU INTENSA 

DE UMA MARCA OU IDEIA E O ESTUDO DE CASO NIKE. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da marca no mercado de luxo e a tão desejada fidelização. O 

consumidor atual espera mais do que a simples venda de um produto. Questões sensoriais estão ganhando relevo nas áreas 

do marketing e da comunicação, dando espaço ao aparecimento de novas formas de contato. São vários os autores que 

afirmam esta hipótese: os consumidores querem experiências. Este artigo aborda especificamente o estudo de caso da 

marca Nike. Como a marca pode impactar no comportamento do consumidor de produtos de luxo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar porque o movimento Hype, acredita que obtendo produtos do segmento de luxo conseguirão ser mais bem 

aceitos perante um grupo especifico, a ponto de idolatrar alguns produtos como é o caso da marca Nike. 
 

Utilizou-se a marca Nike neste estudo de caso devido a sua popularidade em relação aos Hypes, e sua associação a lendas 

METODOLOGIA 
do esporte e a filmes de sucesso, diferente de outras marcas de tênis, e devido ao fato de que pares de sapados de segunda 

ou terceira mão tenham sido vendidos a colecionadores na internet por milhares de dólares. Isso torna a marca única no 

mercado mundial, e identificar porque isso ocorre se faz necessário. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Hype é a palavra do momento que descreve este novo mercado de luxo onde seu conceito consiste no exagero de algo, ou 

uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. O termo Hype é o ápice de tudo o que há de mais intenso, é 

ser definitivamente interessante, é ser uma pessoa influente nos meios sociais. Pode estar ligado à tecnologia; a balada do 

momento; as roupas alternativas; é tudo que tem a ver com a atualidade, e essa qualidade aliada aos preços altos e 

distribuição exclusiva, que caracteriza os produtos desse mercado, como os tênis raríssimos da Nike que foram criados por 

celebridades do esporte ou da TV, e que custam milhares de dólares. Consumo e fidelidade estão diretamente ligados. A 

fidelidade não consegue ser atingida sem o consumo. Sabatino (2003, p. 15) relaciona: “fidelização e poder de consumo 

estão diretamente ligados”, pois a recompensa pela fidelidade só é conquistada quando há uma relação comercial em jogo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A Nike deixou de ser uma simples marca de tênis, e só conseguiu atingir esse reconhecimento através de um trabalho de 

foco, de seleção, de concentração das verbas em objetivos bem delimitados, segmentando e posicionando assim o seu 

produto. E a sua estratégia adotada foi a de um posicionamento único. Segundo KOTLER, ARMSTRONG (1993, p.161), “a 

posição de um produto é o complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre um 

produto em comparação com os produtos concorrentes”. As melhores ideias de posicionamento são tão simples e óbvias, 

que as pessoas as subestimam. A solução de um problema de posicionamento está sempre na mente do comprador em 

perspectiva e nunca no produto. 
 

 

 
REFERENCIAS    KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, 5ª Ed., Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1993. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 491 

 

 

2018 8647 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3798097 - ALINE MOURA XAVIER 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Alexandre Fernando de Almeida 

 
Carlos Eduardo Munhoz 

 

 

TITULO 
HYPE – SUBSTANTIVO EM INGLÊS QUE ESTÁ ASSOCIADO À PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO EXTRAVAGANTE OU INTENSA 

DE UMA MARCA OU IDEIA E O ESTUDO DE CASO NIKE. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância da marca no mercado de luxo e a tão desejada fidelização. O 

consumidor atual espera mais do que a simples venda de um produto. Questões sensoriais estão ganhando relevo nas áreas 

do marketing e da comunicação, dando espaço ao aparecimento de novas formas de contato. São vários os autores que 

afirmam esta hipótese: os consumidores querem experiências. Este artigo aborda especificamente o estudo de caso da 

marca Nike. Como a marca pode impactar no comportamento do consumidor de produtos de luxo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar porque o movimento Hype, acredita que obtendo produtos do segmento de luxo conseguirão ser mais bem 

aceitos perante um grupo especifico, a ponto de idolatrar alguns produtos como é o caso da marca Nike. 
 

Utilizou-se a marca Nike neste estudo de caso devido a sua popularidade em relação aos Hypes, e sua associação a lendas 

METODOLOGIA 
do esporte e a filmes de sucesso, diferente de outras marcas de tênis, e devido ao fato de que pares de sapados de segunda 

ou terceira mão tenham sido vendidos a colecionadores na internet por milhares de dólares. Isso torna a marca única no 

mercado mundial, e identificar porque isso ocorre se faz necessário. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Hype é a palavra do momento que descreve este novo mercado de luxo onde seu conceito consiste no exagero de algo, ou 

uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. O termo Hype é o ápice de tudo o que há de mais intenso, é 

ser definitivamente interessante, é ser uma pessoa influente nos meios sociais. Pode estar ligado à tecnologia; a balada do 

momento; as roupas alternativas; é tudo que tem a ver com a atualidade, e essa qualidade aliada aos preços altos e 

distribuição exclusiva, que caracteriza os produtos desse mercado, como os tênis raríssimos da Nike que foram criados por 

celebridades do esporte ou da TV, e que custam milhares de dólares. Consumo e fidelidade estão diretamente ligados. A 

fidelidade não consegue ser atingida sem o consumo. Sabatino (2003, p. 15) relaciona: “fidelização e poder de consumo 

estão diretamente ligados”, pois a recompensa pela fidelidade só é conquistada quando há uma relação comercial em jogo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A Nike deixou de ser uma simples marca de tênis, e só conseguiu atingir esse reconhecimento através de um trabalho de 

foco, de seleção, de concentração das verbas em objetivos bem delimitados, segmentando e posicionando assim o seu 

produto. E a sua estratégia adotada foi a de um posicionamento único. Segundo KOTLER, ARMSTRONG (1993, p.161), “a 

posição de um produto é o complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos que o consumidor tem sobre um 

produto em comparação com os produtos concorrentes”. As melhores ideias de posicionamento são tão simples e óbvias, 

que as pessoas as subestimam. A solução de um problema de posicionamento está sempre na mente do comprador em 

perspectiva e nunca no produto. 
 

 

 
REFERENCIAS    KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing, 5ª Ed., Rio de Janeiro, Prentice Hall do Brasil, 1993. 
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TITULO O MERCADO DE PRODUTOS DESPORTIVO NO BRASIL, COM ALTO ÍNDICE DE TECNOLOGIA EMBARCADA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado nacional não existe um órgão específico que monitore e gere estatísticas a respeito do setor de “artigos 

esportivos”, devido a esta inadequação, utilizaram-se dados do Ministério da Indústria e Comércio – MDIC para fazer um 

levantamento das importações de produtos esportivos no território brasileiro. Este levantamento utilizou-se da posição de 

número NCM 9507, e constatou-se que o valor importado destes produtos em 2017 foi de $5.800.002,00 bilhões de dólares. 

Já em 2018 até o mês de agosto os valores importados correspondiam a $5.442.396,00 bilhões de dólares. O que subsidia a 

afirmação de Santos (2017) de que o montante movimentado por esta indústria em 2017 já tinha entusiasmado os 

empreendedores do setor e que a tendência é aumentar, até o final do ano. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo analisar o contexto do mercado de artigos desportismo com o alto nível de tecnologia 

embarcada, a fim de identificar como este diferencial ajuda no aumento de consumo e consequentemente na expansão 

deste mercado. 
 

 

 
De acordo com dados coletados no MDIC e comparado com anos anterior, à tendência para o setor de produtos desportismo 

é de alta. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se 

METODOLOGIA familiarizar com o problema de pesquisa, e também responder a hipótese de que existe uma relação direta entre aumento de 

consumo de produtos desportismo e a alta tecnologia embarcada. Para responder a esta hipótese utilizou-se como coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Possuir bons equipamentos é essencial para o melhor desempenho do atleta, isso se resumi em tecnologia, melhores 

matérias primas, excelência na produção e design. A Chuteira X18+ Energy Mode, da marca Adidas, possui design 

minimalista que proporciona maior velocidade para os jogadores. Não tem cadarços, ajustando-se ao tamanho do pé o que 

ajuda na estabilidade em piques e jogadas de habilidade. A camiseta Nike Distance, apresenta tecnologia Dri-Fit, que evita a 

sensação de roupa molhada, a malha absorve o suor e o transfere para a parte externa, facilitando a evaporação. Óculos de 

Sol Radar Ev Path Oakley, voltado para as mais diversas práticas esportivas, visa à proteção dos olhos sobre os efeitos dos 

raios solares, aumentando o campo de visão, possui lentes menores para ajustar-se a maioria dos rostos. Indispensável para 

esportes como vôlei de praia, ciclismo e triátlon. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O mercado possui uma gama vasta e diversificada de produtos esportivos, para as mais variadas modalidades, o que 

apresentam de comum em todas as áreas é o emprego de tecnologias cada vez mais avançadas. Outro fator a ser 

ressaltado é a importância dos designs nos produtos, tanto para a melhor utilidade, quanto para a percepção de uso dos 

consumidores. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

MDIC. Ministério da Indústria e Comércio. Últimos dados disponíveis – Importação. BRASILIA, 2018 Disponível em: 
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TITULO O MERCADO DE PRODUTOS DESPORTIVO NO BRASIL, COM ALTO ÍNDICE DE TECNOLOGIA EMBARCADA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado nacional não existe um órgão específico que monitore e gere estatísticas a respeito do setor de “artigos 

esportivos”, devido a esta inadequação, utilizaram-se dados do Ministério da Indústria e Comércio – MDIC para fazer um 

levantamento das importações de produtos esportivos no território brasileiro. Este levantamento utilizou-se da posição de 

número NCM 9507, e constatou-se que o valor importado destes produtos em 2017 foi de $5.800.002,00 bilhões de dólares. 

Já em 2018 até o mês de agosto os valores importados correspondiam a $5.442.396,00 bilhões de dólares. O que subsidia a 

afirmação de Santos (2017) de que o montante movimentado por esta indústria em 2017 já tinha entusiasmado os 

empreendedores do setor e que a tendência é aumentar, até o final do ano. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo analisar o contexto do mercado de artigos desportismo com o alto nível de tecnologia 

embarcada, a fim de identificar como este diferencial ajuda no aumento de consumo e consequentemente na expansão 

deste mercado. 
 

 

 
De acordo com dados coletados no MDIC e comparado com anos anterior, à tendência para o setor de produtos desportismo 

é de alta. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se 

METODOLOGIA familiarizar com o problema de pesquisa, e também responder a hipótese de que existe uma relação direta entre aumento de 

consumo de produtos desportismo e a alta tecnologia embarcada. Para responder a esta hipótese utilizou-se como coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Possuir bons equipamentos é essencial para o melhor desempenho do atleta, isso se resumi em tecnologia, melhores 

matérias primas, excelência na produção e design. A Chuteira X18+ Energy Mode, da marca Adidas, possui design 

minimalista que proporciona maior velocidade para os jogadores. Não tem cadarços, ajustando-se ao tamanho do pé o que 

ajuda na estabilidade em piques e jogadas de habilidade. A camiseta Nike Distance, apresenta tecnologia Dri-Fit, que evita a 

sensação de roupa molhada, a malha absorve o suor e o transfere para a parte externa, facilitando a evaporação. Óculos de 

Sol Radar Ev Path Oakley, voltado para as mais diversas práticas esportivas, visa à proteção dos olhos sobre os efeitos dos 

raios solares, aumentando o campo de visão, possui lentes menores para ajustar-se a maioria dos rostos. Indispensável para 

esportes como vôlei de praia, ciclismo e triátlon. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O mercado possui uma gama vasta e diversificada de produtos esportivos, para as mais variadas modalidades, o que 

apresentam de comum em todas as áreas é o emprego de tecnologias cada vez mais avançadas. Outro fator a ser 

ressaltado é a importância dos designs nos produtos, tanto para a melhor utilidade, quanto para a percepção de uso dos 

consumidores. 
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MDIC. Ministério da Indústria e Comércio. Últimos dados disponíveis – Importação. BRASILIA, 2018 Disponível em: 
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TITULO O MERCADO DE PRODUTOS DESPORTIVO NO BRASIL, COM ALTO ÍNDICE DE TECNOLOGIA EMBARCADA. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado nacional não existe um órgão específico que monitore e gere estatísticas a respeito do setor de “artigos 

esportivos”, devido a esta inadequação, utilizaram-se dados do Ministério da Indústria e Comércio – MDIC para fazer um 

levantamento das importações de produtos esportivos no território brasileiro. Este levantamento utilizou-se da posição de 

número NCM 9507, e constatou-se que o valor importado destes produtos em 2017 foi de $5.800.002,00 bilhões de dólares. 

Já em 2018 até o mês de agosto os valores importados correspondiam a $5.442.396,00 bilhões de dólares. O que subsidia a 

afirmação de Santos (2017) de que o montante movimentado por esta indústria em 2017 já tinha entusiasmado os 

empreendedores do setor e que a tendência é aumentar, até o final do ano. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo analisar o contexto do mercado de artigos desportismo com o alto nível de tecnologia 

embarcada, a fim de identificar como este diferencial ajuda no aumento de consumo e consequentemente na expansão 

deste mercado. 
 

 

 
De acordo com dados coletados no MDIC e comparado com anos anterior, à tendência para o setor de produtos desportismo 

é de alta. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a pesquisa exploratória para que fosse possível se 

METODOLOGIA familiarizar com o problema de pesquisa, e também responder a hipótese de que existe uma relação direta entre aumento de 

consumo de produtos desportismo e a alta tecnologia embarcada. Para responder a esta hipótese utilizou-se como coleta de 

dados a pesquisa bibliográfica. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Possuir bons equipamentos é essencial para o melhor desempenho do atleta, isso se resumi em tecnologia, melhores 

matérias primas, excelência na produção e design. A Chuteira X18+ Energy Mode, da marca Adidas, possui design 

minimalista que proporciona maior velocidade para os jogadores. Não tem cadarços, ajustando-se ao tamanho do pé o que 

ajuda na estabilidade em piques e jogadas de habilidade. A camiseta Nike Distance, apresenta tecnologia Dri-Fit, que evita a 

sensação de roupa molhada, a malha absorve o suor e o transfere para a parte externa, facilitando a evaporação. Óculos de 

Sol Radar Ev Path Oakley, voltado para as mais diversas práticas esportivas, visa à proteção dos olhos sobre os efeitos dos 

raios solares, aumentando o campo de visão, possui lentes menores para ajustar-se a maioria dos rostos. Indispensável para 

esportes como vôlei de praia, ciclismo e triátlon. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O mercado possui uma gama vasta e diversificada de produtos esportivos, para as mais variadas modalidades, o que 

apresentam de comum em todas as áreas é o emprego de tecnologias cada vez mais avançadas. Outro fator a ser 

ressaltado é a importância dos designs nos produtos, tanto para a melhor utilidade, quanto para a percepção de uso dos 

consumidores. 
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TITULO O PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E SUA EVOLUÇÃO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Apesar das inúmeras conquistas, a igualdade feminina ainda não é uma realidade mundial. Através um longo período da 

história, a cultura patriarcal pautada na superioridade masculina predominou não apenas na seara cultural, mas também na 

legislação vigente. A mulher manteve-se restrita ao ambiente doméstico, impossibilitada de galgar locais de maior destaque 

na sociedade, cabendo-lhe os cuidados da casa e dos filhos. Por sua vez, o homem, na figura de chefe do lar, estudava, 

trabalhava e tomava todas as decisões que lhe cabiam, inclusive a administração de possível patrimônio que a mulher tenha 

recebido por herança. Em meados do século XX, como resposta à submissão forçada da mulher, o movimento feminista 

ganhou força. Através de lenta e constante conscientização por parte das mulheres e da sociedade em geral, 

paulatinamente conquistou-se direitos como o de votar e ser votada, de estudar e trabalhar, de educar seus filhos, ter 

patrimônio próprio, trabalhar e participar das decisões familiares. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Tratando-se de igualdade de gêneros, no ordenamento jurídico brasileiro a Constituição Federal de 1988, foi um marco ao 

positivar o princípio da Igualdade em seu artigo 5° como fundamental. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizar-se-á como método a revisão bibliográfica, através de renomados autores que debruçaram-se sobre o assunto, bem 

como a legislação pátria e comparada que dá norte ao operador do direito. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Há uma grande percepção da diferença de valores relacionados aos gêneros masculino e feminino no que tange à luta por 

igualdades, desde a pré-história até a Atualidade. É de grande importância ressaltar o texto constitucional que traz princípio 

da igualdade como um marco para os direitos das mulheres e uma análise crítica e acadêmica sobre o tema. 
 

 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
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doméstica e familiar. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, v. 1, n.1, jan-jul. 1995, p. 47. MARTIGNAGO, 

Janice; ROSA, Zelei Crispim. A violência contra a mulher no âmbito familiar. Revista IOB de Direito de Família, v. 11, n. 56, 
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TITULO 
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO EM ERGONOMIA: A 

IMPORTANCIA DE DEMONSTRAR NÚMEROS 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em muitas empresas é comum a área de segurança do trabalho ter dificuldade em realizar grandes ações e projetos, por 

necessitar de recursos financeiros e em muitos casos a empresa interpretar a alocação destes recursos como um custo 

desnecessário, por julgar que já atende a legislação e isso é mais que suficiente. Visando apresentar uma alternativa para o 

cenário descrito acima está pesquisa irá propor através de estudo de caso a aplicação de ferramentas da qualidade na área 

de segurança do trabalho, dando um caminho simples para que a área de segurança do trabalho consiga atrair atenção e 

recursos da alta direção aos seus projetos, demonstrando quantitativamente que é a linguagem dos administradores os 

seus impactos das ações e projetos, apresentando o cenário atual, medindo a evolução e apresentando os ganhos ao final 

do projeto. As seguintes ferramentas foram utilizadas para quantitativamente analisar os dados, identificar as causas e 

monitorar sua evolução ao longo do tempo e assim ser possível apresentar os ganhos ao final: estratificação de dados e 

diagrama de Pareto. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar estudo de caso realizado em uma empresa de transporte rodoviário de 

passageiros, onde, através da aplicação de fermentas da qualidade a equipe de segurança do trabalho conseguiu 

demonstrar a alta direção de forma clara e objetiva o elevado índice de afastamentos da empresa, bem como identificar os 

principais fatores, de forma a mobilizar recursos necessários para sanar o problema de forma eficaz. 
 

 

 
Através de ferramentas da qualidade trabalhar com estratificação de dados para entender melhor o que compõem os dados 

METODOLOGIA 
e classificar de forma ordenada as informações facilitando o entendimento do cenário, na sequência através da aplicação de 

um gráfico de Pareto a principal causa de afastamentos será evidenciada proporcionando a empresa focar no principal 

problema. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Por conta da utilização da estratificação de dados constatou-se que ao menos 10% de todo quadro de colaboradores 

encontra-se afastado durante o decorrer de todo o ano, após entender o que compunha os 10% através da ferramenta 

gráfico de Pareto, definiu-se por dirigir os recursos aos acidentes ligados a fatores ergonômicos que representavam 80% do 

total. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao final da presente pesquisa fica nítido que os objetivos foram alcançados através da utilização de ferramentas da 

qualidade. Pois permitiu a área de segurança do trabalho uma forma de conseguir apoio e recursos da administração da 

empresa, bem como medir os seus próprios resultados. 
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TITULO 
AS NOVAS TECNOLOGIAS EMBARCADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 

VANTAGENS COMPETITIVAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na velocidade de desenvolvimento da Tecnologia da Informação é um dos fatores chaves para a expansão do 

escopo dos negócios e da definição de novas vantagens competitivas. A sobrevivência no mercado é exercida por aqueles 

que têm a capacidade de revolucionar e criar novas estratégias de valor. A disputa agressiva pelos melhores clientes impõe 

pressão pelo aumento de flexibilidade e velocidade. A necessidade da inovação e o foco do cliente tornaram-se essenciais à 

geração de resultados. Portanto, o problema a ser estudado reside na seguinte questão: como as estratégias competitivas 

adotadas pelas bandeiras de cartão de crédito alinham-se com as proposições de alguns modelos estratégicos de 

competitividade? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Demonstrar que necessidade de informações adicionais, maior controle, melhor atendimento a clientes em meio ao 

crescimento exponencial do volume de processamento de dados exigem a criação de novos processos e estratégias de 

negócio. 
 

 

 
De acordo com o último levantamento feito em 2018, pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, os meios 

METODOLOGIA 
eletrônicos ocupam novos espaços no mercado de cartões. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a 

pesquisa exploratória para que fosse possível entender este novo mercado e suas características identificadas como 

vantagens competitivas. 
 

 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo pesquisa do Insper (2017) o mercado brasileiro apresenta poucos players no setor de cartão de crédito. Em relação 

às bandeiras, MasterCard é a maior, com 45% do total. Em segundo lugar aparece o Visa, com 40% e, em terceiro, a Elo, com 

11,1%. Até 2020, nada menos do que 726 bilhões de pagamentos serão feitos digitalmente e instantaneamente no mundo, 

calculam a consultoria Capgemini e o banco BNP Paribas. Aliado a esta participação de mercado, algumas bandeiras tem 

ofertado aos consumidores brasileiros, a possiblidade de utilizar alguns cartões virtuais, que valem apenas para uma 

transação – desta forma aumentando a segurança de seus dados. Outras empresas estão associando sua bandeira a 

dispositivos físicos como celulares, pulseiras, aplicativos, etc. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A vantagem competitiva para o futuro será a não utilização de papel moeda, tampouco cartões de crédito. Analistas indicam 

que o dinheiro será virtual. Países asiáticos e escandinavos correm à frente nessas modalidades. Na China, dinheiro 

convencional na hora de pagar o supermercado virou raridade. O consumidor aponta o celular para um código, do tipo QR 

Code, que identifica a carteira digital do varejista e confirma o pagamento. Os chineses passaram logo do papel-moeda aos 

pagamentos por celular, sem usar cartões. Os números são de 2016, mas dão ideia da amplitude da novidade: US$ 5 trilhões 

foram movimentados em pagamentos móveis. No Brasil a maioria dos pagamentos – 52% do total - ainda é feita com 

dinheiro vivo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

FEBRABAN. A supremacia ainda é do plástico; mas segurança, conveniência e modelos de negócios ajustados conquistam 

segmentos reticentes para novos dispositivos. FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Brasil 2018. Disponível em: 

http://www.ciab.org.br/publicacoes/edicao/69/meios-eletronicos-ocupam-novos-espacos-no-mercado-de-cartoes acessado em: 

31/08/2018 HAMEL, G. Liderando a revolução, 2a edição, Rio de Janeiro: Editora Campos. 2000. 
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TITULO 
AS NOVAS TECNOLOGIAS EMBARCADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 

VANTAGENS COMPETITIVAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na velocidade de desenvolvimento da Tecnologia da Informação é um dos fatores chaves para a expansão do 

escopo dos negócios e da definição de novas vantagens competitivas. A sobrevivência no mercado é exercida por aqueles 

que têm a capacidade de revolucionar e criar novas estratégias de valor. A disputa agressiva pelos melhores clientes impõe 

pressão pelo aumento de flexibilidade e velocidade. A necessidade da inovação e o foco do cliente tornaram-se essenciais à 

geração de resultados. Portanto, o problema a ser estudado reside na seguinte questão: como as estratégias competitivas 

adotadas pelas bandeiras de cartão de crédito alinham-se com as proposições de alguns modelos estratégicos de 

competitividade? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Demonstrar que necessidade de informações adicionais, maior controle, melhor atendimento a clientes em meio ao 

crescimento exponencial do volume de processamento de dados exigem a criação de novos processos e estratégias de 

negócio. 
 

 

 
De acordo com o último levantamento feito em 2018, pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, os meios 

METODOLOGIA 
eletrônicos ocupam novos espaços no mercado de cartões. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a 

pesquisa exploratória para que fosse possível entender este novo mercado e suas características identificadas como 

vantagens competitivas. 
 

 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo pesquisa do Insper (2017) o mercado brasileiro apresenta poucos players no setor de cartão de crédito. Em relação 

às bandeiras, MasterCard é a maior, com 45% do total. Em segundo lugar aparece o Visa, com 40% e, em terceiro, a Elo, com 

11,1%. Até 2020, nada menos do que 726 bilhões de pagamentos serão feitos digitalmente e instantaneamente no mundo, 

calculam a consultoria Capgemini e o banco BNP Paribas. Aliado a esta participação de mercado, algumas bandeiras tem 

ofertado aos consumidores brasileiros, a possiblidade de utilizar alguns cartões virtuais, que valem apenas para uma 

transação – desta forma aumentando a segurança de seus dados. Outras empresas estão associando sua bandeira a 

dispositivos físicos como celulares, pulseiras, aplicativos, etc. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A vantagem competitiva para o futuro será a não utilização de papel moeda, tampouco cartões de crédito. Analistas indicam 

que o dinheiro será virtual. Países asiáticos e escandinavos correm à frente nessas modalidades. Na China, dinheiro 

convencional na hora de pagar o supermercado virou raridade. O consumidor aponta o celular para um código, do tipo QR 

Code, que identifica a carteira digital do varejista e confirma o pagamento. Os chineses passaram logo do papel-moeda aos 

pagamentos por celular, sem usar cartões. Os números são de 2016, mas dão ideia da amplitude da novidade: US$ 5 trilhões 

foram movimentados em pagamentos móveis. No Brasil a maioria dos pagamentos – 52% do total - ainda é feita com 

dinheiro vivo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

FEBRABAN. A supremacia ainda é do plástico; mas segurança, conveniência e modelos de negócios ajustados conquistam 

segmentos reticentes para novos dispositivos. FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Brasil 2018. Disponível em: 

http://www.ciab.org.br/publicacoes/edicao/69/meios-eletronicos-ocupam-novos-espacos-no-mercado-de-cartoes acessado em: 

31/08/2018 HAMEL, G. Liderando a revolução, 2a edição, Rio de Janeiro: Editora Campos. 2000. 
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TITULO 
AS NOVAS TECNOLOGIAS EMBARCADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 

VANTAGENS COMPETITIVAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na velocidade de desenvolvimento da Tecnologia da Informação é um dos fatores chaves para a expansão do 

escopo dos negócios e da definição de novas vantagens competitivas. A sobrevivência no mercado é exercida por aqueles 

que têm a capacidade de revolucionar e criar novas estratégias de valor. A disputa agressiva pelos melhores clientes impõe 

pressão pelo aumento de flexibilidade e velocidade. A necessidade da inovação e o foco do cliente tornaram-se essenciais à 

geração de resultados. Portanto, o problema a ser estudado reside na seguinte questão: como as estratégias competitivas 

adotadas pelas bandeiras de cartão de crédito alinham-se com as proposições de alguns modelos estratégicos de 

competitividade? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Demonstrar que necessidade de informações adicionais, maior controle, melhor atendimento a clientes em meio ao 

crescimento exponencial do volume de processamento de dados exigem a criação de novos processos e estratégias de 

negócio. 
 

 

 
De acordo com o último levantamento feito em 2018, pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, os meios 

METODOLOGIA 
eletrônicos ocupam novos espaços no mercado de cartões. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a 

pesquisa exploratória para que fosse possível entender este novo mercado e suas características identificadas como 

vantagens competitivas. 
 

 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo pesquisa do Insper (2017) o mercado brasileiro apresenta poucos players no setor de cartão de crédito. Em relação 

às bandeiras, MasterCard é a maior, com 45% do total. Em segundo lugar aparece o Visa, com 40% e, em terceiro, a Elo, com 

11,1%. Até 2020, nada menos do que 726 bilhões de pagamentos serão feitos digitalmente e instantaneamente no mundo, 

calculam a consultoria Capgemini e o banco BNP Paribas. Aliado a esta participação de mercado, algumas bandeiras tem 

ofertado aos consumidores brasileiros, a possiblidade de utilizar alguns cartões virtuais, que valem apenas para uma 

transação – desta forma aumentando a segurança de seus dados. Outras empresas estão associando sua bandeira a 

dispositivos físicos como celulares, pulseiras, aplicativos, etc. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A vantagem competitiva para o futuro será a não utilização de papel moeda, tampouco cartões de crédito. Analistas indicam 

que o dinheiro será virtual. Países asiáticos e escandinavos correm à frente nessas modalidades. Na China, dinheiro 

convencional na hora de pagar o supermercado virou raridade. O consumidor aponta o celular para um código, do tipo QR 

Code, que identifica a carteira digital do varejista e confirma o pagamento. Os chineses passaram logo do papel-moeda aos 

pagamentos por celular, sem usar cartões. Os números são de 2016, mas dão ideia da amplitude da novidade: US$ 5 trilhões 

foram movimentados em pagamentos móveis. No Brasil a maioria dos pagamentos – 52% do total - ainda é feita com 

dinheiro vivo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

FEBRABAN. A supremacia ainda é do plástico; mas segurança, conveniência e modelos de negócios ajustados conquistam 

segmentos reticentes para novos dispositivos. FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Brasil 2018. Disponível em: 

http://www.ciab.org.br/publicacoes/edicao/69/meios-eletronicos-ocupam-novos-espacos-no-mercado-de-cartoes acessado em: 

31/08/2018 HAMEL, G. Liderando a revolução, 2a edição, Rio de Janeiro: Editora Campos. 2000. 
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TITULO 
AS NOVAS TECNOLOGIAS EMBARCADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DAS 

VANTAGENS COMPETITIVAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na velocidade de desenvolvimento da Tecnologia da Informação é um dos fatores chaves para a expansão do 

escopo dos negócios e da definição de novas vantagens competitivas. A sobrevivência no mercado é exercida por aqueles 

que têm a capacidade de revolucionar e criar novas estratégias de valor. A disputa agressiva pelos melhores clientes impõe 

pressão pelo aumento de flexibilidade e velocidade. A necessidade da inovação e o foco do cliente tornaram-se essenciais à 

geração de resultados. Portanto, o problema a ser estudado reside na seguinte questão: como as estratégias competitivas 

adotadas pelas bandeiras de cartão de crédito alinham-se com as proposições de alguns modelos estratégicos de 

competitividade? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Demonstrar que necessidade de informações adicionais, maior controle, melhor atendimento a clientes em meio ao 

crescimento exponencial do volume de processamento de dados exigem a criação de novos processos e estratégias de 

negócio. 
 

 

 
De acordo com o último levantamento feito em 2018, pela FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, os meios 

METODOLOGIA 
eletrônicos ocupam novos espaços no mercado de cartões. Com base nestes dados secundários, buscou-se aplicar a 

pesquisa exploratória para que fosse possível entender este novo mercado e suas características identificadas como 

vantagens competitivas. 
 

 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo pesquisa do Insper (2017) o mercado brasileiro apresenta poucos players no setor de cartão de crédito. Em relação 

às bandeiras, MasterCard é a maior, com 45% do total. Em segundo lugar aparece o Visa, com 40% e, em terceiro, a Elo, com 

11,1%. Até 2020, nada menos do que 726 bilhões de pagamentos serão feitos digitalmente e instantaneamente no mundo, 

calculam a consultoria Capgemini e o banco BNP Paribas. Aliado a esta participação de mercado, algumas bandeiras tem 

ofertado aos consumidores brasileiros, a possiblidade de utilizar alguns cartões virtuais, que valem apenas para uma 

transação – desta forma aumentando a segurança de seus dados. Outras empresas estão associando sua bandeira a 

dispositivos físicos como celulares, pulseiras, aplicativos, etc. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A vantagem competitiva para o futuro será a não utilização de papel moeda, tampouco cartões de crédito. Analistas indicam 

que o dinheiro será virtual. Países asiáticos e escandinavos correm à frente nessas modalidades. Na China, dinheiro 

convencional na hora de pagar o supermercado virou raridade. O consumidor aponta o celular para um código, do tipo QR 

Code, que identifica a carteira digital do varejista e confirma o pagamento. Os chineses passaram logo do papel-moeda aos 

pagamentos por celular, sem usar cartões. Os números são de 2016, mas dão ideia da amplitude da novidade: US$ 5 trilhões 

foram movimentados em pagamentos móveis. No Brasil a maioria dos pagamentos – 52% do total - ainda é feita com 

dinheiro vivo. 
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FEBRABAN. A supremacia ainda é do plástico; mas segurança, conveniência e modelos de negócios ajustados conquistam 

segmentos reticentes para novos dispositivos. FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. Brasil 2018. Disponível em: 

http://www.ciab.org.br/publicacoes/edicao/69/meios-eletronicos-ocupam-novos-espacos-no-mercado-de-cartoes acessado em: 
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TITULO Caminhos dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Todo produto industrializado que, após o uso, descartamos por julgarmos inútil, desnecessário, mostra-se um 

problema, pois, polui as cidades, podendo contaminar os solos, os recursos hídricos e o ar. Trata-se de um problema de 

saúde pública. Pensar alternativas de reaproveitamento desses materiais após a separação, matérias orgânicas (úmidos) 

dos resíduos sólidos (secos) se mostram com potencial para reciclagem, trazendo benefícios de inclusão social, de 

diminuição de impactos ambientais e diminuir o descarte em aterros sanitários que na maioria trabalham de forma irregular, 

desvalorizando a região e degradando o meio ambiente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO Compreender e refletir sobre os caminhos dos resíduos sólidos, evidenciar a importância de catadores e 

cooperativas de triagem no processo de reciclagem amenizando impactos ambientais e gerando renda. 
 

METODOLOGIA A pesquisa será realizada por meio de uma pesquisa em literatura científica especializada sobre esta 

METODOLOGIA 
temática, os resíduos sódios urbanos, a cadeia econômica da reciclagem e sua relação com os espaços metropolitanos. 

Serão analisados alguns dados, porém, sobre a realidade dos resíduos sólidos urbanos hoje, com dados secundários e de 

algumas fontes oficiais, e as legislações federais e municipais que regulam o descarte de resíduos sólidos no Brasil. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS A reciclagem é feira por uma cadeia econômica, a chamada cadeia da reciclagem. Ela é formada por 

associações, cooperativas e grupos informais de catadores de recicláveis, mas também por catadores avulsos, ferros- 

velhos e grandes indústrias recicladoras. Por meio da pesquisa constatamos que esta cadeia econômica cresceu, com o 

trabalho de grupos de catadores, mas, desde a década de 1990, muitas prefeituras apoiaram essas iniciativas. Através de 

programas de reciclagem, que recolhem os resíduos sólidos através da coleta seletiva e encaminham para cooperativas, 

que separam por classificação básica (vidro, plástico, papel e metal) e depois destinam os materiais às fabricas 

separadamente. Essa separação dos materiais também era feita, até então, por catadores que vendiam aos ferros velhos 

que vende as fábricas. Com o apoio das prefeituras e também do governo federal e até de algumas ONGs, foi possível 

agregar valor aos materiais, aumentando a renda de catadores. Desde 2010 foi instituída a lei 12.3045//2010, que 

estabelece uma série de diretrizes e regulações, que incluem a participação de organizações de catadores, do que pode 

melhorar a sua condição de vida e auxiliar na resolução do problema ambiental na cidade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Vemos vantagem para a prefeituras por destinarem melhor esses materiais, aos agentes que participam 

desses ciclos por garantirem fonte de renda e as fabricas diminuindo o valor de produção e diminuindo o uso de matérias 

primas virgens. 
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TITULO A importância da Auditoria Interna no combate a fraude 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com a facilidade em cometer fraudes surge a necessidade de investigar e analisar como esses eventos ocorriam. Após a 

estabilização da moeda brasileira e com a vinda do plano Real, esse tipo de ato se tornou mais visível para os 

administradores e investidores. Este estudo tem como problemática investigar se a auditoria é útil no combate à fraude. 

Com isso, a questão problema do estudo é: “A auditoria é útil no combate à fraude?” A auditoria interna é importante no 

combate à fraude, pois ela possui as ferramentas necessárias para combater e inibir práticas maliciosas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Abordar o papel da Auditoria Interna na prevenção e detecção de fraudes nas organizações diante do cenário atual da 

economia é responder à questão problema aqui posta. 
 

 

METODOLOGIA 
Em função do tema abordado, buscamos basear nosso estudo em artigos, bibliografias, estudos de caso e normas 

regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Conforme NBC T1 - 12.1.1.4 – “A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, 

objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios 

para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as 

não-conformidades apontadas nos relatórios”. No momento em que a auditoria interna tem autonomia e independência 

suficiente para trabalhar dentro de uma organização ela consegue fazer uma sondagem do cumprimento das normas, 

sistemas e rotinas na mesma. “A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção 

de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou 

confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho”. (NBC TI – 12.1.3.1) Mesmo que a descoberta de 

fraude não seja o foco principal da auditoria interna, ela consegue contribuir com esse papel quando o controle interno é 

rígido e correto. Porém, o Auditor Interno “não é responsável nem pode ser responsabilizado pela prevenção de fraudes ou 

erros. Entretanto, deve planejar seu trabalho avaliando o risco da sua ocorrência, de forma a ter grande probabilidade de 

detectar aqueles que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis” (CFC, 1999, p. 208). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

No decorrer desse estudo, confirmamos a hipótese de que auditoria interna é uma ferramenta útil e fundamental na 

prevenção e no combate às fraudes. Ela assegura que os controles internos e as rotinas de trabalho executem as normas 

estabelecidas, a fim de que os dados contábeis sejam confiáveis. 
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TITULO Relação Com o Estado Nutricional e a Postura Em População Adulta. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A falta da consciência corporal e postural pode estar relacionada a diversas enfermidades. Nos indivíduos com sobrepeso 

e/ou obesidade, a distribuição da gordura corporal central ou periférica, interfere diretamente no alinhamento corporal 

propiciando uma sobrecarga e predispondo ao aparecimento de desvios posturais. Ter consciência da postura pode evitar 

doenças, além de demonstrar os limites físicos durante as atividades diárias, de esporte e lazer. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a relação da consciência postural com o estado nutricional e a postura em população adulta. 

 

Estudo observacional, transversal, quantitativo descritivo e analítico, no período de julho de 2017 a julho de 2018, com 100 

voluntários homens e mulheres que foram submetidos a uma avaliação antropométrica (cálculo do IMC) para detectar o 

estado nutricional e postural (fotogrametria computadorizada para registro das imagens e quantificação dos ângulos 

METODOLOGIA posturais por meio do software SAPO®) e responderam ao questionário de avaliação da consciência postural corporal, 

elaborado pela pesquisadora, para verificar possíveis relações entre postura corporal e estado nutricional. Para a análise 

dos resultados foram aplicados testes não paramétricos com nível de significância de 0,05. O trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unisa. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os voluntários avaliados eram 60% de mulheres com média de idade de 55 anos e 40% de homens com média de idade de 

59 anos. Entre as mulheres, a parte do corpo de maior percepção postural foi o quadril, seguida do joelho e cabeça 

(p=0058*) e entre os homens não houve diferença (p=0,2122). Quando levado em consideração o estado nutricional, entre os 

eutróficos a percepção postural foi maior do quadril (p=0,0008*) em relação às outras partes do corpo. Já no grupo dos 

sobrepesos e obesos, não foi identificada diferença entre as partes do corpo (p=0,1877 e p=0,2832). Já com relação ao 

estado nutricional, observamos diferença estatística somente no ângulo da pelve esquerda (p=0,027*), os demais ângulos 

não diferiram entre os diferentes estados nutricionais. Com relação às medidas dos ângulos, nos grupos com e sem 

consciência postural, pudemos observar diferença estatística entre os ângulos da pelve do lado direito (p=0,003*) e 

esquerdo (p=0,004*) e joelho do lado direito (p=0,026*) para o grupo sem consciência e no grupo Com consciência somente 

no ângulo da pelve esquerda (p=0,034*). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Verificamos que a consciência postural foi maior entre as mulheres e entre os eutróficos a percepção postural foi maior do 

quadril. A intervenção precoce pode contribuir para uma vida futura saudável e até prevenir problemas posturais mais sérios. 

Tais fatores justificam a importância do papel do Fisioterapeuta na avaliação e tratamento destas alterações, as quais 

podem comprometer a funcionalidade desta população. 
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TITULO Anemia Falciforme e o tratamento fisioterapêutico nas disfunções dos sistemas músculos esqueléticos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Anemia ou doença falciforme, é uma enfermidade genética, presente na população brasileira, a maioria na raça negra, 

caracterizada pela presença de células vermelhas anormais, em formato de foice que impede o fluxo no interior dos vasos 

sanguíneos, comprometendo tecidos, sistemas músculos esqueléticos, provocando crises dolorosas, desconfortos, muitas 

vezes incapacitantes. Nesse contexto, o tratamento junto a fisioterapia pode contribuir para a qualidade de vida dos 

pacientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar um estudo sobre a importância do tratamento fisioterapêutico no tratamento e acompanhamento dos pacientes 

com a anemia falciforme, com foco nas complicações do sistema musculoesquelético. 
 

A presente pesquisa foi baseada em uma revisão literária, coletada nas bases de dados MEDLINE, Scielo, Lilacs, sem 

METODOLOGIA 
restrição de data ou idioma. Para tanto foram usadas as palavras chaves fisioterapia, anemia falciforme e sistema 

musculoesquelético. Os critérios para esta seleção foram artigos originais, livros e revistas, de preferência destacando a 

fisioterapia tanto aquática quanto convencional. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Por obedecerem aos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 5 artigos, entre os anos de 2004 a 2016. Todos os 

estudos abordaram o tratamento fisioterapêutico das complicações que a anemia falciforme pode trazer para o sistema 

musculoesquelético, onde foram realizados técnicas fisioterapêuticas aquáticas e fisioterapia convencional, baseado em 

programas de alongamentos e fortalecimentos muscular. Os programas de fisioterapia buscaram prevenir a progressão da 

doença e os distúrbios relacionados com crises dolorosas, osteomielite, síndrome da mão e do pé, lombalgias e necroses 

avascular. As duas abordagens fisioterápicas se mostraram eficazes e com resultados positivos para o tratamento de 

indivíduos com doença falciforme, principalmente para diminuir as dores e evitar trofismo muscular. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

No geral, independente da técnica e da intervenção abordada, a fisioterapia pode contribuir positivamente no tratamento das 

disfunções músculos esqueléticos causadas pela anemia falciforme, resultando maior conforto e promovendo melhor 

qualidade de vida aos pacientes. 
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TITULO O uso de fitoterápicos na Odontologia 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A fitoterapia constitui uma prática do uso das plantas no tratamento de enfermidades, utilizada pelo homem desde os 

tempos mais remotos. No Brasil a fitoterapia faz parte do conjunto de práticas do Sistema Único de Saúde, e desde 2008 

está regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia. Fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir de plantas, 

que podem ser utilizados na forma de chás, óleos, pomadas, comprimidos, etc. A utilização de plantas medicinais para tratar 

doenças bucais ou para tratar doenças sistêmicas com manifestações bucais ainda é pouco explorada, apesar de existirem 

trabalhos sobre os efeitos antibacterianos, antinflamatórios, analgésicos, antifúngicos, antiaderentes e antivirais de 

preparados fitoterápicos de muitas espécies encontradas na flora brasileira, ou mesmo da flora exótica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho visou realizar levantamento bibliográfico sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, formas de aplicação, e 

suas indicações. 
 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

METODOLOGIA 
utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais, selecionando artigos publicados a partir de 2000. A análise dos 

artigos buscou destacar a espécie utilizada, a forma de preparo e aplicação, indicações e resultados obtidos. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Até o momento foram encontrados 19 artigos referentes ao uso de plantas medicinais na Odontologia. Entre os fitoterápicos 

testados com ação antibacteriana estão guaco, aroeira do sertão, própolis, romã, malva babosa e alho. Entre os fitoterápicos 

utilizados com ação anti-inflamatória estão cravo-da-índia, romã, tanchagem, amoreira, camomila, salvia, alecrim, pimenta, 

calêndula e copaíba. Entre os fitoterápicos de ação antifúngica estão aroeira do sertão, malva goiabeira, alho e capim-limão. 

Entre os fitoterápicos com ação antiaderente estão malva, goiabeira e aroeira do sertão. Entre os fitoterápicos com ação 

antiviral estão alho, equinácea, própolis, unha-de-gato e melissa. Esses dados sugerem a princípio que muitas plantas têm 

potencial para serem utilizadas na produção de fitoterápicos com aplicação na Odontologia, mas de maneira geral ainda é 

preciso realizar trabalhos clínicos com muitas espécies, que sustentem e uniformizem as formas de utilização e resultados 

esperados. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais. 
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TITULO O uso de fitoterápicos na Odontologia 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A fitoterapia constitui uma prática do uso das plantas no tratamento de enfermidades, utilizada pelo homem desde os 

tempos mais remotos. No Brasil a fitoterapia faz parte do conjunto de práticas do Sistema Único de Saúde, e desde 2008 

está regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia. Fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir de plantas, 

que podem ser utilizados na forma de chás, óleos, pomadas, comprimidos, etc. A utilização de plantas medicinais para tratar 

doenças bucais ou para tratar doenças sistêmicas com manifestações bucais ainda é pouco explorada, apesar de existirem 

trabalhos sobre os efeitos antibacterianos, antinflamatórios, analgésicos, antifúngicos, antiaderentes e antivirais de 

preparados fitoterápicos de muitas espécies encontradas na flora brasileira, ou mesmo da flora exótica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho visou realizar levantamento bibliográfico sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, formas de aplicação, e 

suas indicações. 
 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

METODOLOGIA 
utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais, selecionando artigos publicados a partir de 2000. A análise dos 

artigos buscou destacar a espécie utilizada, a forma de preparo e aplicação, indicações e resultados obtidos. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Até o momento foram encontrados 19 artigos referentes ao uso de plantas medicinais na Odontologia. Entre os fitoterápicos 

testados com ação antibacteriana estão guaco, aroeira do sertão, própolis, romã, malva babosa e alho. Entre os fitoterápicos 

utilizados com ação anti-inflamatória estão cravo-da-índia, romã, tanchagem, amoreira, camomila, salvia, alecrim, pimenta, 

calêndula e copaíba. Entre os fitoterápicos de ação antifúngica estão aroeira do sertão, malva goiabeira, alho e capim-limão. 

Entre os fitoterápicos com ação antiaderente estão malva, goiabeira e aroeira do sertão. Entre os fitoterápicos com ação 

antiviral estão alho, equinácea, própolis, unha-de-gato e melissa. Esses dados sugerem a princípio que muitas plantas têm 

potencial para serem utilizadas na produção de fitoterápicos com aplicação na Odontologia, mas de maneira geral ainda é 

preciso realizar trabalhos clínicos com muitas espécies, que sustentem e uniformizem as formas de utilização e resultados 

esperados. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais. 
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TITULO O uso de fitoterápicos na Odontologia 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A fitoterapia constitui uma prática do uso das plantas no tratamento de enfermidades, utilizada pelo homem desde os 

tempos mais remotos. No Brasil a fitoterapia faz parte do conjunto de práticas do Sistema Único de Saúde, e desde 2008 

está regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia. Fitoterápicos são medicamentos produzidos a partir de plantas, 

que podem ser utilizados na forma de chás, óleos, pomadas, comprimidos, etc. A utilização de plantas medicinais para tratar 

doenças bucais ou para tratar doenças sistêmicas com manifestações bucais ainda é pouco explorada, apesar de existirem 

trabalhos sobre os efeitos antibacterianos, antinflamatórios, analgésicos, antifúngicos, antiaderentes e antivirais de 

preparados fitoterápicos de muitas espécies encontradas na flora brasileira, ou mesmo da flora exótica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho visou realizar levantamento bibliográfico sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, formas de aplicação, e 

suas indicações. 
 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

METODOLOGIA 
utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais, selecionando artigos publicados a partir de 2000. A análise dos 

artigos buscou destacar a espécie utilizada, a forma de preparo e aplicação, indicações e resultados obtidos. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Até o momento foram encontrados 19 artigos referentes ao uso de plantas medicinais na Odontologia. Entre os fitoterápicos 

testados com ação antibacteriana estão guaco, aroeira do sertão, própolis, romã, malva babosa e alho. Entre os fitoterápicos 

utilizados com ação anti-inflamatória estão cravo-da-índia, romã, tanchagem, amoreira, camomila, salvia, alecrim, pimenta, 

calêndula e copaíba. Entre os fitoterápicos de ação antifúngica estão aroeira do sertão, malva goiabeira, alho e capim-limão. 

Entre os fitoterápicos com ação antiaderente estão malva, goiabeira e aroeira do sertão. Entre os fitoterápicos com ação 

antiviral estão alho, equinácea, própolis, unha-de-gato e melissa. Esses dados sugerem a princípio que muitas plantas têm 

potencial para serem utilizadas na produção de fitoterápicos com aplicação na Odontologia, mas de maneira geral ainda é 

preciso realizar trabalhos clínicos com muitas espécies, que sustentem e uniformizem as formas de utilização e resultados 

esperados. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Para a verificação da situação atual sobre o uso de fitoterápicos na Odontologia, foi realizado levantamento bibliográfico 

utilizando palavras as chave “fitoterapia” e “Odontologia”. Foram realizadas buscas sistemáticas em importantes bases de 

dados bibliográficos eletrônicos nacionais e internacionais. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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Idosos e a Vulnerabilidade Frente as DST/HIV/AIDS: Revisão Sistemática. Anais CIEH - Vol. 2, N. 1. Available from (#60) 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO 
Acurácia da metodologia em meio líquido automatizada em relação à metodologia manual na confecção de lâminas de 

material cervico-vaginal. 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer do colo uterino é a quarta neoplasia maligna mais comum entre as mulheres em todo o mundo. No Brasil é o 

terceiro mais comum sendo superado pelo câncer de mama e colo retal.1 A análise citológica do material celular obtido por 

raspado do colo uterino é considerada um método eficaz de prevenção de neoplasias desse diferentes sítio, principalmente 

em pacientes assintomáticos.2 A citologia em meio líquido veio como uma ferramenta importante na diminuição de 

interferentes e no aumento da qualidade da confecção das amostras citológicas, quando comparada com a técnica de 

citologia convencional.3 Assim, este estudo tem uma grande relevância na verificação da qualidade de processamento das 

amostras celulares em meio líquido, visto que os manuais de acreditação laboratorial indicam a utilização de novas técnicas 

para obtenção de um melhor padrão de qualidade na análise citológica. Esse estudo retrospectivo, observacional, 

comparativo e qualitativo, proporcionará a comparação entre dois métodos, o método manual e automatizado para 

processamento de amostras celulares em larga escala, verificando a qualidade e a especificidade dos mesmos na 

identificação de alterações celulares e impactando no custo dessa metodologia. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar a acurácia da citologia em meio líquido manual em relação à metodologia automatizada na melhoria da qualidade de 

amostras para a identificação de alterações citológicas. 
 

Serão reanalisadas 299 amostras cérvico-vaginais, previamente coletadas de mulheres do presídio feminino da capital, na 

faixa etária entre 18 a 65 anos, não gestantes. As 299 amostras foram coletadas em duas etapas diferentes utilizando-se 

meios líquidos distintos para aplicação por metodologia automatizada, 202 amostras com meio Clearpreap (CP) e confecção 

METODOLOGIA de lâmina pela metodologia manual, 97 amostras utilizando meio Cellpreserv (CLP) e confecção de lâminas pela 

metodologia automatizada. Essas 97 amostras foram confeccionadas também pela metodologia manual. As laminas serão 

avaliadas de acordo com sua qualidade e presença de células nas amostras bem como a classificação utilizada para 

detecção de alterações morfológicas de acordo com o sistema Bethesda de classificação citopatológica. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

A metodologia manual tem uma eficiência equivalente a metodologia automatizada para a confecção de lâminas cérvico- 

vaginais utilizando a citologia em meio liquido. A qualidade da amostra se apresentou equivalente nas lâminas 

confeccionadas pela metodologia manual e automatizada. 
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TITULO A influência da cultura chinesa na gastronomia brasileira 
 
 

 
INTRODUCAO 

O trabalho tem como intuito compreender qual a influência da culinária chinesa na vida do brasileiro, uma vez que a comida 

chinesa tem uma grande popularidade nos dias atuais entre jovens e adultos de diferentes classes sociais. Buscaremos 

entender qual o peso dessa culinária em nossa cultura. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a influência e aceitação da comida chinesa na cultura brasileira de modo quantitativo e qualitativo. 

 

Participaram do estudo, 20 pessoas entre homens e mulheres com idades entre 16 e 45 anos de diferentes classes sociais. 

METODOLOGIA  Foram utilizadas questões abertas e fechadas, para melhor avaliação de cada indivíduo, levando em conta, sua renda mensal 

e quanto dela é utilizada para entretenimento livre 
 

 
 

RESULTADOS 

A pesquisa apresentou que 13 dos entrevistados, possuem o hábito de se alimentar fora de casa. Desses 13, 10 pessoas 

compram comida chinesa frequentemente e algumas das justificativas relevantes é que o sabor da comida juntamente com 

outros aspectos acaba fazendo referência a infância e a algumas comidas brasileira, o que torna o sabor peculiar e 

agradável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A pesquisa identificou que jovens e adultos que responderam o questionário, consideram a culinária chinesa de importância 

relevante para o seu dia a dia, tendo em vista que algumas receitas são adaptadas com ingredientes brasileiros, o que a 

torna uma experiência emocional. 
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TITULO MUDANÇA DE DECÚBITO: UMA PRÁTICA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
 
 

 
INTRODUCAO 

A mudança de decúbito é um elemento fundamental na assistência de enfermagem ao paciente na Unidade de Terapia 

Intensiva. Seu principal intuito é amenizar a pressão em proeminências ósseas, visto que uma das principais causas e/ou 

agravantes às lesões de pressão está relacionado à longa permanência do paciente em decúbitos inalterados.1,2 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar os principais pontos de pressão de decúbito no corpo humano em pacientes acamados e a estratégia 

sistematizada para a mudança do decúbito realizada por enfermeiros nas Unidades de Terapia Intensiva. 
 

 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de textos completos, em português, com recorte temporal de 05 anos com os descritores Úlcera de 

decúbito, Cuidados de Enfermagem, Terapia Intensiva e Segurança do Paciente. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os principais pontos de pressão em decúbito são: orelhas, região occipital, ombros, escápulas, cotovelos, coluna, 

trocânteres, sacra, ísquios, joelhos, maléolos, hálux e calcâneos.1,2,3 A principal estratégia adotada para sistematizar o 

posicionamento do paciente no leito nas unidades de terapia intensiva é o método baseado no funcionamento de um relógio 

a beira leito. Neste método, a cada duas horas, o decúbito é modificado em dorsal, lateral direito e esquerdo para aliviar a 

pressão nos tecidos. Esta técnica difundiu-se amplamente, passando a ser utilizada em inúmeros centros de tratamento 

para pacientes acamados e sem mobilidade ativa.2,4 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Para evitar o surgimento de úlceras de decúbito conhecidas como lesões por pressão é necessário que a equipe de 

enfermagem dentro de unidades de terapia intensiva utilizem o método do relógio para se atentar quanto aos horários 

corretos para realização da mudança de decúbito. 
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TITULO A COEXISTÊNCIA ENTRE PASSADO E PRESENTE NA TEORIA BERGSONIANA 

 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Esta pesquisa tem por principal objetivo analisar, através de uma síntese teórica das concepções da memória apresentadas 

pelo filósofo Henri Bergson, a maneira como o passado pode se apresentar ativamente no presente. A problemática desta 

pesquisa consiste em compreender como o conceito de duração, possivelmente, possibilita a coexistência entre eventos 

passados e o presente. Para esta perspectiva, a pesquisa trabalha a hipótese de que será necessário indagar o tempo na 

percepção do filósofo francês, e como o tempo interliga-se à memória e ao corpo. Do ponto de vista metodológico, aplica-se 

a fenomenologia da imagem, partindo da obra de Henri Bergson intitulada Matéria e Memória, Ensaio sobre a relação do 

Corpo com o Espírito, publicado no ano de 1897, que apresenta um modelo a partir do qual podemos compreender os 

caminhos pelos quais os indivíduos acessam as lembranças passadas e como esta memória se prolonga no presente, 

entretanto, de maneira atualizadora. É notório que o autor procura compreender as lembranças acerca dos recortes precisos 

das imagens, e o conceito de memória debruça-se sobre dois exemplos específicos: memória hábito e memória-lembrança 

ou (memória “pura”). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar as percepções dos indivíduos sobre o universo material, com a finalidade de elucidar os fenômenos que ocorrem na 

construção da memória; Compreender as mudanças que ocorrem no presente em relação aos nossos costumes culturais do 

passado, visto que necessitam de maior aprofundamento no que diz respeito à compreensão fenomenológica da 

incorporação dos indivíduos sobre as práticas empíricas do universo material no espaço. 
 

 

 
METODOLOGIA Do ponto de vista metodológico, aplica-se a fenomenologia da imagem do filósofo Henri Bergson. 

 
 

 
 

RESULTADOS 

O autor procura compreender as lembranças acerca dos recortes precisos das imagens, e o conceito de memória debruça- 

se sobre dois exemplos específicos: memória hábito e memória-lembrança ou (memória “pura”). Em suma, o filósofo 

procura enfatizar a realidade do espírito e matéria, determinando algumas relações sobre estes acerca de um exemplo 

específico, a construção da memória. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa demonstras que a problemática da duração do tempo possibilita analisar como as pessoas indagam o seu 

passado a partir do presente. Este fenômeno pode ser observado no contexto espacial, o processo de releitura do passado 

implica em mudanças temporais. As mudanças que ocorrem no presente em relação aos nossos costumes culturais do 

passado necessitam de maior aprofundamento no que diz respeito à compreensão fenomenológica da incorporação dos 

indivíduos sobre as práticas empíricas do universo material no espaço. 
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TITULO A Redução da Classe C no Brasil após período da crise econômica 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Entre 2006 e 2012 cerca de 3,3 milhões de famílias avançaram para a classe C no Brasil. O país tinha uma demanda 

altamente reprimida em decorrência ao período de hiperinflação da década de 70 e 80. Com a introdução e maturação do 

Plano Real o país conquista estabilidade econômica evidenciado pela expansão do crédito de 20,6 para 50,7 bilhões de reais 

em 2008, e ambiente propenso a conquistar números invejáveis pelas maiores economias do mundo. Nesse sentido 

destacam-se a quinta posição mundial em produção de veículos, computadores e smarthphones, terceira em cosméticos e 

refrigerantes, quarto em venda de chocolates. Em 2014, já se convivia com uma crise financeira. Houve contração da 

economia em cerca de 3,8% em 2015, fazendo que cerca de 640 mil decrescessem da classe C para D. A hipótese a ser 

investigada ao longo do estudo é de que a crise econômica resultou na queda da população brasileira pertencente a classe 

C. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Temos como objetivo discutir os principais motivos que contribuíram para a queda do número de brasileiros que migraram 

da classe C para a classe D a partir de 2014. 
 

 

METODOLOGIA 
Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do estudo a pesquisa bibliográfica e análise qualitativa sobre livros e 

dados publicados pela FGV. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Segundo BARBOSA (2018, p. 13), ocorre disparada do risco país, observa-se forte contração de consumo e investimento em 

nossa economia. A queda desses componentes esteve relacionada com a crise de sustentabilidade da dívida pública 

brasileira que elevou os juros básicos. Tal decisão promoveu queda nos investimentos de empresários e consumo das 

famílias. Também foi observada a evolução da inflação e da taxa Selic reduzindo a credibilidade do Banco Central. Foram 

descobertas inconformidades em contratos, atos de superfaturamento relacionados a diretorias e autoridades políticas do 

país na Petrobrás, que ocasionaram prejuízos financeiros e a imagem institucional da companhia. Além disso, com a dívida 

elevada, o país perdeu a capacidade de atrair investimentos e não conseguiu disponibilizar recursos para incentivar o 

crescimento do país. Foi realizado um ajuste fiscal, com cortes no orçamento, restringindo benefícios e aumentando 

impostos e tributos. Essas medidas tiveram um efeito contrário paralisando setores produtivos, fechando empresas e 

aumentando o desemprego. Instabilidade política, crise de confiança entre empresários e pessoas físicas, não aprovação de 

reformas da previdência e política. Tais situações reforçam a hipótese de que a crise econômica proporcionou aumento do 

desemprego e consequentemente redução do consumo, migrando parte da população da Classe C para a D. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir da consulta das bibliografias especializadas, verificou-se que os impactos da crise financeira mundial, os desajustes 

nas contas do governo, a demora na aprovação de reformas estruturais e ausência de confiança dos investidores elevaram a 

intensidade de crise e proporcionaram um retrocesso no número de habitantes que pertenciam a Classe C. 
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TITULO AVALIAÇÃO DA DISPOSIÇÃO PARA O PERDÃO EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O interesse no estudo do perdão ganhou espaço, mais recentemente no ambiente acadêmico, especialmente aquele ligado 

ao processo do adoecimento dentro das ciências da saúde. Esses estudos visam compreender como se processa o perdão 

naquele que o concede, bem como no que o recebe. Intervenções em estudos experimentais e randomizados e caso controle 

têm mostrado que o perdão atua positivamente na saúde emocional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar se maior espiritualidade e religiosidade predizem a disposição para o perdão em pacientes portadores de Infarto 

Agudo do Miocárdio. 
 

Trata-se de um estudo observacional analítico transversal para pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio, comparados a 

METODOLOGIA 
um grupo controle. Foram aplicadas três escalas: EDP (Escala de Disposição para o Perdão), DUREL (Duke Religious Index), 

BMMRS (Medida Multidimensional Breve de Religiosidade e Espiritualidade). Para análise dos dados, considerou-se nível de 

significância p (#60) 0,05. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Foram incluídos 143 (73 no Grupo I sem doença cardiovascular e 70 no Grupo II com infarto agudo do miocárdio), 38% do 

sexo feminino, idade média de 63,4 (homens), e 60,6 (mulheres). Após realização de pareamento dos dois grupos por idade 

e sexo, restaram 130, distribuídos de forma relativamente comparável nos dois grupos: Grupo 1 e Grupo 2 com 65 

participantes cada. A variável disposição para o perdão foi avaliada pela Escala da Disposição para o Perdão. O Grupo 1 

mostrou menor disposição para o perdão em situações que incluem dimensão bens materiais, (p=0,024); e dimensão falta 

de consideração alheia (p=0,028). As demais situações não apresentaram diferença estatisticamente significativa. Um dado 

bastante relevante foi trazido pelo Estudo PrevenAção realizado e conduzido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 

em 2006-7. Este estudo chama a atenção para a percepção que a população leiga tem a respeito das causas das Doenças 

Cardiovasculares. O tabagismo apareceu em primeiro lugar como sendo o responsável pela causa das Doenças 

Cardiovasculares, e em segundo, o estresse e depressão. Situações geradoras de estresse emocional são aquelas  

vivenciadas pelo indivíduo que sofreu alguma ofensa considerada por ele como injusta. A vivência prolongada desse estado 

de alerta agride o organismo constantemente, gerando o ambiente propício para o aparecimento das patologias. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Indivíduos com Infarto Agudo do Miocárdio apresentam menor disposição ao perdão em algumas situações avaliadas. Há 

necessidade de prosseguir com avaliação da hipótese em estudo caso-controle com maior tamanho amostral. 
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ALESSA CASTRO RIBEIRO 

 
TITULO O EFEITO DA DANÇA SOBRE O EQUILÍBRIO DE PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva com alta incidência na 

população idosa. Causada por redução da produção de dopamina, um neurotransmissor que auxilia na transmissão de 

impulsos nervosos de movimentos voluntários. A ausência da dopamina numa pequena região encefálica chamada  

substância negra ocasiona sinais e sintomas característicos: bradicinesia, desequilíbrio, tremores de membros superiores   

em repouso e rigidez articular. A pratica regular de atividade física da população com DP tem objetivo de garantir qualidade 

de vida do paciente, reduzindo os prejuízos funcionais decorrente da doença, permitindo que o paciente tenha uma vida 

independente. A dança é um instrumento utilizado como pratica terapêutica no tratamento dos pacientes idosos com DP. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar quais os possíveis benefícios da dança como recurso terapêutico em pacientes com DP. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Google acadêmico, PubMed e Scielo de junho a agosto de 2018 com os descritores 

na língua portuguesa: fisioterapia, dança, equilíbrio, doença de Parkinson e doenças neurológicas. Foram utilizados artigos 

com alta evidência cientifica e com metodologia padronizada. Os critérios de inclusão foram: artigos originais e de revisão, 

METODOLOGIA escritos em português e em inglês, que descreveram métodos de avaliação e intervenção terapêutica através da dança, para 

melhora na deambulação e equilíbrio de pacientes idosos com DP. Os critérios de exclusão foram: artigos que não utilizavam 

a dança como método de tratamento, que não faziam parte da patologia, que apresentavam manifestação de outros sinais e 

sintomas que não caracterizavam a DP e de outras áreas da saúde. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foram encontrados 581 artigos no total e selecionados 25 artigos científicos que se encaixavam nos critérios de inclusão. 

Dentre os 25 trabalhos selecionados, 7 artigos apresentavam a correlação entres os descritores selecionados. No estudo 

realizado por Blandy LM em 2015, idosos foram submetidos a intervenção da Dança no ritmo tango argentino. Após 

intervenção apresentou resultados sugestivos de melhora na mobilidade, equilíbrio e padrões motores nos pacientes, 

utilizando as escalas Hoehn e Yahr, fases I a III, Inventário de Depressão de Beck e o Euroqol-5D. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os estudos selecionados sugerem que a dança é uma pratica que pode ser realizada em idosos com DP e que não trazem 

prejuízos a mesma. Há necessidade de desenvolver mais estudos com qualidade metodológica utilizando a dança como 

instrumento terapêutico nos pacientes com DP. 
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TITULO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E OS DESAFIOS PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde que foi publicada, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompeu com um passado histórico de controle e exclusão social, que via a questão infracional como um mero objeto de 

punição. Visando concretizar os avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes em 

conflito com a lei, em Janeiro de 2012, através da Lei 12.594, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) Neste contexto, a intervenção profissional do assistente social, é desafiada a contribuir para a 

defesa e garantia de direitos dos adolescentes e a materialização das políticas públicas e sociais destinadas a eles,  

mediante a articulação e intersetorialidade de tais políticas, pautada pelo projeto ético-político e pelo Código de Ética do 

Assistente Social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Pretendemos com esse trabalho; desafiar os Assistentes Sociais a buscar respostas aos desafios impostos pelo cotidiano à 

sua práxis dentro da Política socioeducativa; encontrando, elementos para uma reflexão crítica e o manejo das demandas 

com qualidade em consonância com os Princípios e Valores da Profissão. Adotaremos um desenho metodológico de 

sucessivas aproximações ao referencial teórico e ao material pesquisado, neste caso, Medidas Socioeducativas em meio 

Aberto e as possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições 
 

 

 
Realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental em espaço 

virtual, de trabalhos do Serviço Social que tenham sido produzidos e/ou publicados entre 2000 e 2018. Adotaremos um 

METODOLOGIA desenho metodológico que nos garanta elementos para caracterização de Medidas Socioeducativas em meio Aberto e as 

possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Espera se que o profissional do Serviço Social seja receptivo aos desafios da sua instrumentalidade, para que sua prática 

não possibilite condições reais para o retorno de práticas vinculadas ao assistencialismo, tutela, controle, punição e 

repressão no trato à infância e juventude, especialmente ao adolescente em conflito com a lei, que ressurgindo ameaçam o 

status concebido às crianças e adolescentes, com a Doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direitos, abalando os 

novos horizontes emancipatórios conquistados com o ECA. E sobre tudo respeitando o compromisso com o projeto ético 

político. 
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TITULO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E OS DESAFIOS PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde que foi publicada, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompeu com um passado histórico de controle e exclusão social, que via a questão infracional como um mero objeto de 

punição. Visando concretizar os avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes em 

conflito com a lei, em Janeiro de 2012, através da Lei 12.594, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) Neste contexto, a intervenção profissional do assistente social, é desafiada a contribuir para a 

defesa e garantia de direitos dos adolescentes e a materialização das políticas públicas e sociais destinadas a eles,  

mediante a articulação e intersetorialidade de tais políticas, pautada pelo projeto ético-político e pelo Código de Ética do 

Assistente Social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Pretendemos com esse trabalho; desafiar os Assistentes Sociais a buscar respostas aos desafios impostos pelo cotidiano à 

sua práxis dentro da Política socioeducativa; encontrando, elementos para uma reflexão crítica e o manejo das demandas 

com qualidade em consonância com os Princípios e Valores da Profissão. Adotaremos um desenho metodológico de 

sucessivas aproximações ao referencial teórico e ao material pesquisado, neste caso, Medidas Socioeducativas em meio 

Aberto e as possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições 
 

 

 
Realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental em espaço 

virtual, de trabalhos do Serviço Social que tenham sido produzidos e/ou publicados entre 2000 e 2018. Adotaremos um 

METODOLOGIA desenho metodológico que nos garanta elementos para caracterização de Medidas Socioeducativas em meio Aberto e as 

possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Espera se que o profissional do Serviço Social seja receptivo aos desafios da sua instrumentalidade, para que sua prática 

não possibilite condições reais para o retorno de práticas vinculadas ao assistencialismo, tutela, controle, punição e 

repressão no trato à infância e juventude, especialmente ao adolescente em conflito com a lei, que ressurgindo ameaçam o 

status concebido às crianças e adolescentes, com a Doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direitos, abalando os 

novos horizontes emancipatórios conquistados com o ECA. E sobre tudo respeitando o compromisso com o projeto ético 

político. 
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TITULO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E OS DESAFIOS PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde que foi publicada, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompeu com um passado histórico de controle e exclusão social, que via a questão infracional como um mero objeto de 

punição. Visando concretizar os avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes em 

conflito com a lei, em Janeiro de 2012, através da Lei 12.594, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) Neste contexto, a intervenção profissional do assistente social, é desafiada a contribuir para a 

defesa e garantia de direitos dos adolescentes e a materialização das políticas públicas e sociais destinadas a eles,  

mediante a articulação e intersetorialidade de tais políticas, pautada pelo projeto ético-político e pelo Código de Ética do 

Assistente Social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Pretendemos com esse trabalho; desafiar os Assistentes Sociais a buscar respostas aos desafios impostos pelo cotidiano à 

sua práxis dentro da Política socioeducativa; encontrando, elementos para uma reflexão crítica e o manejo das demandas 

com qualidade em consonância com os Princípios e Valores da Profissão. Adotaremos um desenho metodológico de 

sucessivas aproximações ao referencial teórico e ao material pesquisado, neste caso, Medidas Socioeducativas em meio 

Aberto e as possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições 
 

 

 
Realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental em espaço 

virtual, de trabalhos do Serviço Social que tenham sido produzidos e/ou publicados entre 2000 e 2018. Adotaremos um 

METODOLOGIA desenho metodológico que nos garanta elementos para caracterização de Medidas Socioeducativas em meio Aberto e as 

possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Espera se que o profissional do Serviço Social seja receptivo aos desafios da sua instrumentalidade, para que sua prática 

não possibilite condições reais para o retorno de práticas vinculadas ao assistencialismo, tutela, controle, punição e 

repressão no trato à infância e juventude, especialmente ao adolescente em conflito com a lei, que ressurgindo ameaçam o 

status concebido às crianças e adolescentes, com a Doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direitos, abalando os 

novos horizontes emancipatórios conquistados com o ECA. E sobre tudo respeitando o compromisso com o projeto ético 

político. 
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providências FERRAZ, T. O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 2º Seminário de Direitos Humanos GUERRA, 

Y. A INSTRUMENTALIDADE NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL IAMAMOTO, M, V.; O serviço social na 

contemporaneidade LIMA, T.C.S.; MIOTTO, R.C.T.; Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento 
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TITULO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E OS DESAFIOS PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde que foi publicada, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompeu com um passado histórico de controle e exclusão social, que via a questão infracional como um mero objeto de 

punição. Visando concretizar os avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes em 

conflito com a lei, em Janeiro de 2012, através da Lei 12.594, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) Neste contexto, a intervenção profissional do assistente social, é desafiada a contribuir para a 

defesa e garantia de direitos dos adolescentes e a materialização das políticas públicas e sociais destinadas a eles,  

mediante a articulação e intersetorialidade de tais políticas, pautada pelo projeto ético-político e pelo Código de Ética do 

Assistente Social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Pretendemos com esse trabalho; desafiar os Assistentes Sociais a buscar respostas aos desafios impostos pelo cotidiano à 

sua práxis dentro da Política socioeducativa; encontrando, elementos para uma reflexão crítica e o manejo das demandas 

com qualidade em consonância com os Princípios e Valores da Profissão. Adotaremos um desenho metodológico de 

sucessivas aproximações ao referencial teórico e ao material pesquisado, neste caso, Medidas Socioeducativas em meio 

Aberto e as possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições 
 

 

 
Realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental em espaço 

virtual, de trabalhos do Serviço Social que tenham sido produzidos e/ou publicados entre 2000 e 2018. Adotaremos um 

METODOLOGIA desenho metodológico que nos garanta elementos para caracterização de Medidas Socioeducativas em meio Aberto e as 

possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Espera se que o profissional do Serviço Social seja receptivo aos desafios da sua instrumentalidade, para que sua prática 

não possibilite condições reais para o retorno de práticas vinculadas ao assistencialismo, tutela, controle, punição e 

repressão no trato à infância e juventude, especialmente ao adolescente em conflito com a lei, que ressurgindo ameaçam o 

status concebido às crianças e adolescentes, com a Doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direitos, abalando os 

novos horizontes emancipatórios conquistados com o ECA. E sobre tudo respeitando o compromisso com o projeto ético 

político. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

AGUINSKY, B.G.; et al. OS DESAFIOS DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIALNA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 

SINASE BRASIL BRASIL. Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências FERRAZ, T. O SERVIÇO SOCIAL NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO 2º Seminário de Direitos Humanos GUERRA, 

Y. A INSTRUMENTALIDADE NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL IAMAMOTO, M, V.; O serviço social na 

contemporaneidade LIMA, T.C.S.; MIOTTO, R.C.T.; Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento 
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TITULO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E OS DESAFIOS PARA O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde que foi publicada, a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

rompeu com um passado histórico de controle e exclusão social, que via a questão infracional como um mero objeto de 

punição. Visando concretizar os avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes em 

conflito com a lei, em Janeiro de 2012, através da Lei 12.594, foi instituído o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) Neste contexto, a intervenção profissional do assistente social, é desafiada a contribuir para a 

defesa e garantia de direitos dos adolescentes e a materialização das políticas públicas e sociais destinadas a eles,  

mediante a articulação e intersetorialidade de tais políticas, pautada pelo projeto ético-político e pelo Código de Ética do 

Assistente Social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Pretendemos com esse trabalho; desafiar os Assistentes Sociais a buscar respostas aos desafios impostos pelo cotidiano à 

sua práxis dentro da Política socioeducativa; encontrando, elementos para uma reflexão crítica e o manejo das demandas 

com qualidade em consonância com os Princípios e Valores da Profissão. Adotaremos um desenho metodológico de 

sucessivas aproximações ao referencial teórico e ao material pesquisado, neste caso, Medidas Socioeducativas em meio 

Aberto e as possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições 
 

 

 
Realizaremos uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica e documental em espaço 

virtual, de trabalhos do Serviço Social que tenham sido produzidos e/ou publicados entre 2000 e 2018. Adotaremos um 

METODOLOGIA desenho metodológico que nos garanta elementos para caracterização de Medidas Socioeducativas em meio Aberto e as 

possibilidades de trabalho para o Serviço Social no enfrentamento dos desafios ético políticos e das limitações e 

fragilidades das instituições. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Espera se que o profissional do Serviço Social seja receptivo aos desafios da sua instrumentalidade, para que sua prática 

não possibilite condições reais para o retorno de práticas vinculadas ao assistencialismo, tutela, controle, punição e 

repressão no trato à infância e juventude, especialmente ao adolescente em conflito com a lei, que ressurgindo ameaçam o 

status concebido às crianças e adolescentes, com a Doutrina da Proteção Integral, como sujeitos de direitos, abalando os 

novos horizontes emancipatórios conquistados com o ECA. E sobre tudo respeitando o compromisso com o projeto ético 

político. 
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Y. A INSTRUMENTALIDADE NO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL IAMAMOTO, M, V.; O serviço social na 

contemporaneidade LIMA, T.C.S.; MIOTTO, R.C.T.; Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento 
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Ana Paula Ribeiro BRENDA LUCIANO DE SOUZA 
 
 

TITULO Pressão plantar estática e dinâmica entre as modalidades do futsal e vôlei 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A prática de esporte vem crescendo e demonstrando grande aderência populacional entre jovens escolares, destacando-se 

as modalidades do futsal e do vôlei. Com o crescimento exponencial de ambas as modalidades esportivas, a prevalência de 

lesão sobre a cadeia cinética inferiores vem crescendo abruptamente, sendo relacionado por uma variedade de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, sendo a sobrecarga plantar umas das principais causas. Porém, ainda não se tem observado na 

literatura a influência de diferentes modalidades esportiva sobre a distribuição da pressão plantar. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a carga plantar estática e dinâmica entre as modalidades esportivas do futsal e vôlei de atletas jovens. 

 

Participaram do estudo 15 atletas jovens com intervalo de dois meses pré-competição. Os atletas foram aleatorizados em 

duas modalidades esportivas: grupo de atletas do futsal (idade: 21,1±3,9; massa: 69,7±15,8; estatura: 1,7±0,07) e grupo do 

vôlei (idade: 22,7±4,5; massa: 78,0±1,4; estatura: 1,7±0,01). A classificação do pé foi realizada por meio do Índice do Arco. A 

METODOLOGIA avaliação da distribuição da pressão plantar foi conduzida por meio de uma plataforma de pressão (Loran®-x100mps, 

Kinetec, Italy) durante o andar e na posição parada. O pé foi dividido em 4 áreas: retropé medial e lateral, mediopé e antepé. 

As variáveis mensuradas foram: pico de pressão, força máxima e área de contato. Análise Estatística: As comparações 

intergrupos foram realizadas por meio de testes t independentes, considerando um nível de significância de 5%. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Na carga plantar estática pode-se observar maior pico de pressão sobre o antepé para a modalidade do futsal (p=0,004), 

enquanto que no vôlei os atletas apresentaram aumento da força máxima (p=0,001) e pressão média máxima sobre o 

antepé (p=0,001). Em relação à carga plantar dinâmica o futsal apresentou aumento significante da pressão máxima 

(p=0,001), área de contato (p=0,001) e força máxima (p=0,001) sobre o mediopé e da pressão máxima sobre retropé medial 

(p=0,049) quando comparado ao vôlei. Já a modalidade do vôlei apresentou um aumento da força máxima (p=0,045) e 

pressão média máxima (p=0,042) sobre o retropé medial em relação ao futsal. Discussão: A maior carga plantar estática 

sobre o antepé sugere maior propulsão do corpo anteriormente, que pode ser explanada pelo maior demanda de estabilidade 

corporal. A carga plantar dinâmica maior sobre o retropé medial no futsal e no vôlei se deve às suas similaridades em 

dissipar a carga medialmente para a cadeia cinética inferior no controle do centro de gravidade. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As modalidades de futsal e vôlei apresentam-se semelhantes quanto a maior sobrecarga plantar sobre a região do antepé. A 

carga plantar dinâmica do futsal apresentou maiores sobre mediopé e retropé medial, enquanto que, no vôlei, as maiores 

forças plantares permaneceram sobre o retropé medial. 
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Med. 2007; 41(2):84-92. 3. Vanderlei FM, Bastos FN, Tsutsumi GY, Vanderlei LC, Netto Júnior J, Pastre CM. Characteristics 

and contributing factors related to sports injuries in youngvolleyball players. BMC Res Notes. 2013; 14;(6):415. 4. Kilic O, 
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TITULO Avaliação do padrao respiratorio de lactentes internados em unidade de terapia intensiva pediatrica apos extubação 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

As principais causas de internações pediátricas no Sistema Único de Saúde são as doenças respiratórias. As mesmas 

correspondem à 40% de todas as doenças que acometem as crianças de 0 à 5 anos, sendo as principais responsáveis pelas 

internações. Em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, um recurso frequentemente utilizado como suporte ventilatório é a 

Ventilação Mecânica (VM), que mantém a ventilação de maneira artificial de crianças criticamente enfermas até que a 

mesma apresente melhora clínica e laboratorial sendo capaz de retomar sua respiração espontaneamente. A permanência 

prolongada da VMI em crianças está relacionada a complicações como atrofia muscular respiratória, lesão pulmonar e 

pneumonia nosocomial. Visando minimizar as diversas complicações, torna-se importante que o Desmame Ventilatório seja 

realizado o quanto antes, porém respeitando as características clínicas de cada criança. O processo de extubação é definido 

como a interrupção completa da ventilação mecânica e/ou retirada da via aérea artificial. Ela deve acontecer quando o 

paciente apresentar condições clínicas e fisiológicas para se manter sem o suporte ventilatório, respirando de forma 

independente e confiável. Se o paciente permanecer por pelo menos 48 horas sem a necessidade de ser reintubado, a 

extubação é considerada como bem sucedida. Para auxiliar na avaliação e sugestão de suporte ventilatório e/ou de 

oxigenoterapia para o paciente após extubação é importante que haja a utilização de uma escala de avaliação que esteja 

relacionada com o padrão respiratório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Utilizar a Escala de Wood-Downes e a escala de Downes e Raphaelly na avaliação do padrão respiratório e na indicação de 

dispositivos de suporte de oxigenação e/ou ventilatório após extubação oro traqueal. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo transversal e descritivo. O grupo será composto pelos lactentes de 28 dias a 2 anos, internados na 

UTIP de junho a outubro de 2018 e que estiverem dentro dos critérios de inclusão, seguindo os aspectos éticos da pesquisa. 
 

RESULTADOS Resultados em andamento 
 

 

CONCLUSOES 
Até o presente momento da coleta a utilização das escalas propostas se mostram eficazes na indicação de dispositivos de 

suporte de oxigenação e ventilação após extubação oro traqueal. 
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TITULO Prevalência das fraturas de calcâneo associada aos aspectos funcionais do tornozelo e pé no período pós-cirúrgico tardio 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A fratura de calcâneo atinge em torno de 60% de todas as fraturas dos pés, promovendo importantes desabilidade funcional 

sobre a cadeia cinética inferior. Geralmente, resultam em grande impacto socioeconômico, tanto em âmbito hospitalar 

quanto domiciliar. Os tratamentos direcionados para esta fratura são de atendimento de urgência e emergência, sendo eles 

direcionados para o conservador ou cirúrgico, com a proposta de manter uma boa congruência óssea e funcional. Porém, 

ainda não se tem relatos na literatura de parâmetros hospitalares em comparação ao tratamento proposto. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a influência do tratamento conservador e cirúrgico sobre as características antropométricas, clínicas e assistencial 

de indivíduos com fratura de calcâneo de um hospital público. 
 

Foi realizado um levantamento retrospectivo entre os anos de 2009 à 2017 de prontuários de atendimentos sobre fratura de 

METODOLOGIA 
calcâneo no setor de urgência e emergência de um hospital público da região de Capela do Socorro, São Paulo/SP. Foram 

analisados parâmetros antropométricos como: idade, gênero e estado civil, clínicos: mecanismo de trauma, tipo de fixação e 

dias de internação e funcionais: presença de orientações da equipe de saúde e profissional que orientou. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos 204 prontuários avaliados com fratura de calcâneo, 77% realizaram tratamento cirúrgico (TCi) e apenas 23% o 

tratamento conservador com gesso (TCg). Os pacientes que receberam TCi, 85% eram solteiros e 15% casados, com 

predominância do sexo masculino (8:1), sendo a média de idade de 42,4±13,9. O mecanismo de trauma mais frequente foi a 

queda de altura com 81% dos casos e somente 6% por trauma direto. A fixação por placa e parafuso foi em 45% dos casos, 

com 20% parafuso e 19% com fios de Kirschner. O tempo médio de internação foi de 7,6±5,0, dos quais 57% receberam 

orientações da equipe de saúde, correspondendo 28% para o fisioterapeuta e 28% para o médico e 43% não receberam 

orientação. Os pacientes que receberam TCg, 81% eram solteiros e 13% casados, também com predominância do sexo 

masculino e a média de idade de 40,9±11,1. O mecanismo de trauma mais frequente também foi a queda de altura em 78% 

dos casos, com 8% para trauma direto e 4% para acidentes automobilísticos. O tempo médio de internação foi de 2,4±1,0. 

Destes 73% receberam orientações e 27% não receberam, sendo realizadas em 27% pelo médico, 20% pelo fisioterapeutas e 

26% por ambos profissionais. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As fraturas de calcâneo demandam maior prevalência ao tratamento cirúrgico e materiais de fixação óssea, além de exigir 

maior tempo de internação e maior orientação dos profissionais de saúde envolvidos. A queda de altura e a predominância 

do sexo masculino permanecem em ambos os casos: cirúrgico e conservador. 
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EDILSON ISÍDIO DA SILVA JUNIOR 
 
 

TITULO Estudo Retrospectivo da Demodiciose Canina no Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro no ano de 2017 
 

 

INTRODUCAO  
A Demodiciose é uma doença parasitária causada pela proliferação excessiva do ácaro demodex canis, um habitante comum 

na pele de cães. Existem duas formas da doença: Demodiciose localizada (DL) e a Demodiciose generalizada (DG). 
 
 

 
OBJETIVOS 

Apresentar os casos de animais com demodiciose atendidos no HOVET/UNISA em 2017. Quantificar casos onde houve 

alguma falha no tratamento de pacientes que vieram ao hospital encaminhados por colega. Avaliando a casuística de todos 

os fatores e comparando tais achados com os descritos na literatura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O estudo retrospectivo foi realizado em 39 cães diagnosticados com demodiciose em 2017. Foram obtidos informações 

como sexo, raça, manifestações dermatológicas, tratamento, alta parasitológica e casos encaminhados de colegas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Dos 39 cães do estudo, 11 são fêmeas inteiras, 5 castradas, 15 machos inteiros e 8 castrados. A literatura descreve maior 

ocorrência em fêmeas, devido ás alterações hormonais durante o estro que contribui para o surgimento das lesões. Mas os 

autores concordam que não existe predisposição sexual. Houve uma alta incidência racial em animais SRD, contrariando a 

literatura, pois a freqüência é maior em cães de raça e de pelagem curta. O fato dos casos serem frequentes em cães SRD, 

ocorre porque é comum esses cães na área onde o estudo foi realizado. Mas foi apresentado também incidência em raças 

mais predispostas como o Pit Bull. Com relação ás manifestações dermatológicas,32 cães apresentaram eritema, 26 prurido, 

20 alopecia e 13 piodermite associada. Essas manifestações são as principais que caracterizam a DL e DG, concordando 

com a literatura. A terapia preconizada consiste no amitraz, ivermectina e moxidectina, essa nova introdução ocorre pelo 

fato de organofosforados e carbamatos serem tóxicos e entrarem em desuso. Ficou comprovado, onde mostra que 51% 

realizaram o tratamento com Moxidectina, 26% com Sarolaner,13% Ivermectina,8% Selamectina e 2% com Imidacloprida 

associada á Moxidectina. Foi realizado uma avaliação quantitativa dos casos novos e casos que vieram encaminhados, 26% 

recomeçaram o tratamento no HOVET/UNISA e apenas 13% foram casos novos, diagnosticados de fato lá. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Alguns colegas desconhecem o correto diagnóstico, podendo ocorrer de não prescrever o tratamento mais adequado. 

Existem diferentes formas de tratamento que possuem eficácia semelhante, diferenciando na praticidade de administração 

do fármaco e no custo. A variedade de sintomas confunde o quadro com outras doenças como piodermite, doenças 

fúngicas e autoimunes. Conforme na literatura, observamos que devido á terapia prolongada e as recidivas da doença, 

muitos proprietários acabam abandonando o tratamento e não alcançam a alta parasitológica. 
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TITULO Fragilidades e Fortalezas do matriciamento na Atenção Básica 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) foi criado para apoio aos pacientes de Saúde Mental (SM) em substituição a 

hospitalização e para um atendimento mais rápido àqueles pacientes com mais urgência. O fluxo destes pacientes deveria 

vir da Estratégia Saúde da Família (ESF), após um olhar cuidadoso do paciente com transtornos mentais pois, estes muitas 

vezes, não fazem o tratamento adequado. O modelo de apoio Matricial foi constituído em 1999 para dar suporte a ESF, 

ampliar a rede de atendimento especializado e contribuir para o aprimoramento dos profissionais 
 

 

 
OBJETIVOS Este artigo objetiva-se identificar fragilidades e fortalezas na realização do matriciamento em SM na Atenção Básica (AB). 

 

O estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica de artigos com os descritores “matriciamento” e “saúde mental” na 

METODOLOGIA base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com recorte temporal no período de 2008 a 2016. Identificou-se 32 

publicações distribuídas da seguinte forma: 2 dissertações, 2 teses, 3 monografias e 22 artigos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O Matriciamento tem se mostrado um espaço onde os colaboradores se apoiam para um trabalho multiprofissional efetivo e 

eficiente. As fragilidades identificadas foram: ausência de educação permanente nas equipes de trabalho, medo de atender   

o paciente de saúde mental, despreparo do profissional em saúde mental, encaminhamento do paciente indevido, tempo 

insuficiente na agenda do profissional para atendimento e deficiência no estabelecimento de rede de apoio. As fortalezas 

encontradas são elas: educação permanente estabelecida na equipe, o matriciamento aponta novas estratégias e caminhos 

de abordagem aos casos matriciados, comunicação eficaz estabelecida entre os profissionais da equipe onde são traçadas 

metas e prioridades, estabelecimento de relacionamento terapêutico com paciente e familiares/cuidadores, e promoção de 

autonomia e do auto-cuidado monitorado. 
 

 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O matriciamento é uma proposta que visa melhorar a vida dos indivíduos com algum transtorno mental com resolubilidade e 

diminuição de encaminhamentos para um CAPS sem uma avaliação criterioso da equipe que assiste, Vale destacar o 

empoderamento do profissional ao aplicar o que aprendeu de não cuidar somente do corpo, mas da mente também. Quando 

a mente da pessoa adoece, todo o corpo também adoece. A Educação Permanente é o principal meio de fazer com que 

profissionais entendam como funciona esta ferramenta e as possibilidades que esta proporciona a Unidade. A expectativa é 

que o medo seja banido dentre os colaboradores e seja substituído por empoderamento e segurança no atendimento ao 

paciente de SM. As ações do Matriciamento facilitam a ampliação de acessos às diversas formas de atenção à saúde    

visando à integralidade. Vê-se que o investimento nesse novo olhar tem o intuito de minimizar a deficiência no atendimento 

em SM. 
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INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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TITULO A importância das políticas de Recursos Humanos no cenário empresarial. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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TITULO A importância das políticas de Recursos Humanos no cenário empresarial. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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INTRODUCAO 

Introdução: Desenvolvimento de novas tecnologias em saúde contribuíram para manutenção da vida extrauterina em 

pacientes prematuros nas unidades de terapia intensiva neonatal. Dentre as iniciativas para garantir a sobrevida dessa 

população está o uso de ventilação mecânica invasiva. Cerca de 70% dos recém-nascidos pré-terno tem necessidade de uso 

de ventilação mecânica. O uso deste dispositivo em um pulmão prematuro pode desenvolver complicações pulmonares, 

tempo prolongado de ventilação mecânica e dificuldade de extubação. A dificuldade de desmame ventilatório e necessidade 

de reintubações acontece dentro nas unidades de terapia intensiva, por falha no processo de desmame ventilatório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo: Analisar protocolos de desmame ventilatório em unidade de terapia intensiva e os principais desfechos e 

complicações relacionadas. 
 

Metodologia: Foram pesquisadas as bases de dados Scielo, Pubmed, Medline, Lilacs e Google Acadêmico com os seguintes 

descritores: ventilação mecânica; desmame; neonatologia; protocolos. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos 

METODOLOGIA escritos na língua portuguesa e inglesa, artigos originais com alta relevância científica e metodologia padronizada. Os 

critérios de exclusão utilizados foram em línguas que não fossem inglês ou português e que não abordassem a população 

neonatal. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Resultados e Discussão: Foram encontrados 135 artigos científicos a partir dos descritores previamente definidos, 

publicados no período de 2003 a 2017. Foram selecionados 18 artigos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. De 

acordo com Antunes L.C.O., Rugolo L.M.S.S. Crocc A. J. em 2003 avaliou os efeitos do posição do prematuro no desmame 

da ventilação mecânica e observaram que a posição em prona tem possíveis efeitos positivos em variáveis hemodinâmicos. 

Hermeto F., Martin B.M. R., Ramos J.R. M. em 2009 analisou os principais fatores relacionados a falha de extubação em 

recém-nascidos de baixo peso. Observaram altos índices de falha de extubação nessa população. Rosário I. F. D., Callegari 

M. R., Souza A. C. em 2017,observou que o sucesso do desmame ventilatório em pediatria está relacionado diretamente a 

vários fatores metabólicos e respiratórios. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclusão: Os protocolos de desmame ventilatório em neonatologia não apresentam resultados que definam as melhores 

estratégias que devem ser usadas durante o processo de desmame ventilatório e extubação traqueal. São necessários mais 

estudos científicos com metodologias padronizadas e alta relevância clínica sobre o assunto. 
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TITULO 
Saberes e Deveres na Formação Continuada dos Professores da Rede Pública Municipal de São Paulo : avanços e desafios 

verificados nas disciplinas de humanidades 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A formação continuada de professores da Rede Pública Municipal de São Paulo, além de direito garantido por lei, é uma 

Política Pública que precisa efetivar-se nos espaços escolares, garantindo e problematizando os fazeres pedagógicos frente 

aos conceitos de Iinterdisciplinaridade, que perpassa as diversas áreas do conhecimento humano. Ressalto a importância de 

Paulo Freire na gestão da educação municipal de São Paulo, juntamente a então prefeita Luiza Erundina. A esta passagem 

do então secretário de Educação Paulo Freire, principais eixos de sua gestão e uma grande valorização do profissional 

docente com real importância à formação continuada 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Fortalecer as bases educativas, reconstruir o currículo de forma democrática, política, cultural e social em um contexto 

escolar já existente, assim como projetos idealizados durante a trajetória educacional destes profissionais docentes, 

identificando que a formação Acadêmica nas Universidades é algo de grande importância, haja vista a necessidade de 

formação específica do professor em sua área de atuação, porém, valorizando e construindo cotidianamente em um coletivo 

docente as práticas e fazeres pedagógicos 
 

 

 
Realizar uma leitura sistemática das Obras de Paulo Freire como o marco de um olhar mais humano e educacional que 

METODOLOGIA 
proporcionou transformações no currículo bem como a formação permanente dos professores da Rede Pública Municipal 

de São Paulo a partir da década de 90.Pesquisa (Diretoria Regional Educação de São Paulo Capela do Socorro) registros do 

último ano(2018) que apresentem ações da Rede Pública Municipal voltadas para a formação continuada 
 

RESULTADOS Os resultados e discussões estão em andamento, haja vista que o trabalho está em fase de construção. 
 

CONCLUSOES Em fase de construção 
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TITULO Anemia Falciforme e o tratamento fisioterapêutico nas disfunções dos sistemas músculos esqueléticos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Anemia ou doença falciforme, é uma enfermidade genética, presente na população brasileira, a maioria na raça negra, 

caracterizada pela presença de células vermelhas anormais, em formato de foice que impede o fluxo no interior dos vasos 

sanguíneos, comprometendo tecidos, sistemas músculos esqueléticos, provocando crises dolorosas, desconfortos, muitas 

vezes incapacitantes. Nesse contexto, o tratamento junto a fisioterapia pode contribuir para a qualidade de vida dos 

pacientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar um estudo sobre a importância do tratamento fisioterapêutico no tratamento e acompanhamento dos pacientes 

com a anemia falciforme, com foco nas complicações do sistema musculoesquelético. 
 

A presente pesquisa foi baseada em uma revisão literária, coletada nas bases de dados MEDLINE, Scielo, Lilacs, sem 

METODOLOGIA 
restrição de data ou idioma. Para tanto foram usadas as palavras chaves fisioterapia, anemia falciforme e sistema 

musculoesquelético. Os critérios para esta seleção foram artigos originais, livros e revistas, de preferência destacando a 

fisioterapia tanto aquática quanto convencional. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Por obedecerem aos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 5 artigos, entre os anos de 2004 a 2016. Todos os 

estudos abordaram o tratamento fisioterapêutico das complicações que a anemia falciforme pode trazer para o sistema 

musculoesquelético, onde foram realizados técnicas fisioterapêuticas aquáticas e fisioterapia convencional, baseado em 

programas de alongamentos e fortalecimentos muscular. Os programas de fisioterapia buscaram prevenir a progressão da 

doença e os distúrbios relacionados com crises dolorosas, osteomielite, síndrome da mão e do pé, lombalgias e necroses 

avascular. As duas abordagens fisioterápicas se mostraram eficazes e com resultados positivos para o tratamento de 

indivíduos com doença falciforme, principalmente para diminuir as dores e evitar trofismo muscular. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

No geral, independente da técnica e da intervenção abordada, a fisioterapia pode contribuir positivamente no tratamento das 

disfunções músculos esqueléticos causadas pela anemia falciforme, resultando maior conforto e promovendo melhor 

qualidade de vida aos pacientes. 
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TITULO ADOLESCENTES AUTORES DO ATO INFRACIONAL E A INTERVENÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este TCC tem como proposta principal compreender o trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em medida 

socioeducativa de liberdade assistida. Trata-se de um tema que instiga vários debates, inclusive, sobre a redução da 

maioridade penal que reduz de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos (estupro ou latrocínio), homicídio doloso e 

lesão corporal seguida de morte. Entretanto, o ato infracional é situado por situações vivenciadas pelos adolescentes 

vitimadas pelas expressões da questão social, por isso, a execução das medidas socioeducativas é de caráter inclusivo, 

fazendo dos adolescentes sujeitos de direitos e protagonistas da sua história. Diante das reflexões iniciais, busca-se 

entender quais serão as estratégias que a/o Assistente Social se utilizará na luta da garantia de direitos dos adolescentes  

na contemporaneidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as nuanças do trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em liberdade assistida. 
 

O método utilizado é de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Realizamos 1 entrevista com 1 assistente social no 

METODOLOGIA MSE, utilizando um roteiro de questões que continham respostas abertas e fechadas, com duração média de 1 (uma) hora. 

Utilizamos de gravação eletrônica e transcrevemos posteriormente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

É imprescindível fazer um resgate histórico da criança e adolescente no mundo; com isso é possível entender que a criança 

e o adolescente desde séculos sofre com o descaso e direitos violados. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente é 

referência mundial no que tange aos direitos da criança e adolescente. O trabalho da assistente social com adolescentes 

infratores é de ressocialização, entretanto, são as diversas as barreiras encontradas diante do contexto social e a trajetória 

sócio-histórica da família dos adolescentes. Além disso, apesar de muitos adolescentes cumprirem a medida 

socioeducativa, não existe um acompanhamento posterior o que não garante que o adolescente não voltem a praticar atos 

infracionais. 
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TITULO ADOLESCENTES AUTORES DO ATO INFRACIONAL E A INTERVENÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este TCC tem como proposta principal compreender o trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em medida 

socioeducativa de liberdade assistida. Trata-se de um tema que instiga vários debates, inclusive, sobre a redução da 

maioridade penal que reduz de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos (estupro ou latrocínio), homicídio doloso e 

lesão corporal seguida de morte. Entretanto, o ato infracional é situado por situações vivenciadas pelos adolescentes 

vitimadas pelas expressões da questão social, por isso, a execução das medidas socioeducativas é de caráter inclusivo, 

fazendo dos adolescentes sujeitos de direitos e protagonistas da sua história. Diante das reflexões iniciais, busca-se 

entender quais serão as estratégias que a/o Assistente Social se utilizará na luta da garantia de direitos dos adolescentes  

na contemporaneidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as nuanças do trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em liberdade assistida. 
 

O método utilizado é de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Realizamos 1 entrevista com 1 assistente social no 

METODOLOGIA MSE, utilizando um roteiro de questões que continham respostas abertas e fechadas, com duração média de 1 (uma) hora. 

Utilizamos de gravação eletrônica e transcrevemos posteriormente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

É imprescindível fazer um resgate histórico da criança e adolescente no mundo; com isso é possível entender que a criança 

e o adolescente desde séculos sofre com o descaso e direitos violados. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente é 

referência mundial no que tange aos direitos da criança e adolescente. O trabalho da assistente social com adolescentes 

infratores é de ressocialização, entretanto, são as diversas as barreiras encontradas diante do contexto social e a trajetória 

sócio-histórica da família dos adolescentes. Além disso, apesar de muitos adolescentes cumprirem a medida 

socioeducativa, não existe um acompanhamento posterior o que não garante que o adolescente não voltem a praticar atos 

infracionais. 
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TITULO ADOLESCENTES AUTORES DO ATO INFRACIONAL E A INTERVENÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este TCC tem como proposta principal compreender o trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em medida 

socioeducativa de liberdade assistida. Trata-se de um tema que instiga vários debates, inclusive, sobre a redução da 

maioridade penal que reduz de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos (estupro ou latrocínio), homicídio doloso e 

lesão corporal seguida de morte. Entretanto, o ato infracional é situado por situações vivenciadas pelos adolescentes 

vitimadas pelas expressões da questão social, por isso, a execução das medidas socioeducativas é de caráter inclusivo, 

fazendo dos adolescentes sujeitos de direitos e protagonistas da sua história. Diante das reflexões iniciais, busca-se 

entender quais serão as estratégias que a/o Assistente Social se utilizará na luta da garantia de direitos dos adolescentes  

na contemporaneidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as nuanças do trabalho da/o assistente social junto aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em liberdade assistida. 
 

O método utilizado é de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. Realizamos 1 entrevista com 1 assistente social no 

METODOLOGIA MSE, utilizando um roteiro de questões que continham respostas abertas e fechadas, com duração média de 1 (uma) hora. 

Utilizamos de gravação eletrônica e transcrevemos posteriormente. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

É imprescindível fazer um resgate histórico da criança e adolescente no mundo; com isso é possível entender que a criança 

e o adolescente desde séculos sofre com o descaso e direitos violados. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente é 

referência mundial no que tange aos direitos da criança e adolescente. O trabalho da assistente social com adolescentes 

infratores é de ressocialização, entretanto, são as diversas as barreiras encontradas diante do contexto social e a trajetória 

sócio-histórica da família dos adolescentes. Além disso, apesar de muitos adolescentes cumprirem a medida 

socioeducativa, não existe um acompanhamento posterior o que não garante que o adolescente não voltem a praticar atos 

infracionais. 
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TITULO Função pulmonar da população idosa com DPOC: revisão de literatura 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento é um processo esperado, individual e gradativo, caracterizado por alterações fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas. Há uma perda progressiva da capacidade funcional e de adaptação do organismo. Os avanços tecnológicos na 

área de saúde relacionados a garantia e manutenção de vida tem contribuído de forma expressiva no aumento da 

expectativa de vida da população acima de 60 anos. A maior sobrevida dessa população está intimamente relaciona a 

maiores incidências de desenvolvimento de doenças crônicas e morbidades associadas. A doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) é uma pneumopatia comum em idosos, que causa grande impacto negativo na qualidade de vida e função 

pulmonar dessa população. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever os efeitos da DPOC na função pulmonar na população idosa. 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão qualitativa da literatura, tendo como bases de dados pesquisadas: Scielo, 

Pubmed, Medline, Lilacs e Google Acadêmico, no período de agosto a setembro de 2018. Os descritores usados foram: 

METODOLOGIA 
DPOC, envelhecimento pulmonar, idoso, função pulmonar. Os critérios de inclusão foram: artigos escritos na língua 

portuguesa e em inglês, que abordavam a função pulmonar nos idosos e na DPOC. Os critérios de exclusão foram: artigos de 

revisão, sem confiabilidade e que abordaram outras doenças na população idosa. Foram selecionados artigos com alta 

relevância cientifica e padronização metodológica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Na pesquisa realizada foram encontrados 25 artigos e 20 foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Rocha FR e colaboradores 2017, utilizaram mensuração antropométrica, espirometria, força muscular respiratória, 

mobilidade diafragmática, atividade física de vida diária e percepção de dispneia para avaliar dois grupos, onde os 

portadores de DPOC mostraram déficits relacionados a obstrução das vias aéreas e hiperinsuflação pulmonar. Kopitovic I e 

colaboradores 2016, realizaram avaliação espirométrica, tendo como características o defeito ventilatório obstrutivo e 

restritivo, e incidência ligada a dependência de nicotina. Onde os dependentes de nicotina tiveram sintomas respiratórios 

mais graves. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os índices mostram crescentes números, tanto de idosos quanto de portadores de DPOC, estima-se que esses números 

cresçam ainda mais, por caracterizar danos irreversíveis que compromete a função pulmonar. As causas envolvem vários 

fatores, porém um deles e mais comum, pode ser evitável, que é a exposição a agentes agressores, que são inalados e 

agem diretamente no sistema respiratório. Ações preventivas e a conscientização de que a maioria dos casos podem ser 

evitados, pode contribuir para que esses números possam vir a diminuir, proporcionando uma melhor qualidade de vida dos 

idosos. 
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TITULO Anemia Falciforme e o tratamento fisioterapêutico nas disfunções dos sistemas músculos esqueléticos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Anemia ou doença falciforme, é uma enfermidade genética, presente na população brasileira, a maioria na raça negra, 

caracterizada pela presença de células vermelhas anormais, em formato de foice que impede o fluxo no interior dos vasos 

sanguíneos, comprometendo tecidos, sistemas músculos esqueléticos, provocando crises dolorosas, desconfortos, muitas 

vezes incapacitantes. Nesse contexto, o tratamento junto a fisioterapia pode contribuir para a qualidade de vida dos 

pacientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar um estudo sobre a importância do tratamento fisioterapêutico no tratamento e acompanhamento dos pacientes 

com a anemia falciforme, com foco nas complicações do sistema musculoesquelético. 
 

A presente pesquisa foi baseada em uma revisão literária, coletada nas bases de dados MEDLINE, Scielo, Lilacs, sem 

METODOLOGIA 
restrição de data ou idioma. Para tanto foram usadas as palavras chaves fisioterapia, anemia falciforme e sistema 

musculoesquelético. Os critérios para esta seleção foram artigos originais, livros e revistas, de preferência destacando a 

fisioterapia tanto aquática quanto convencional. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Por obedecerem aos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 5 artigos, entre os anos de 2004 a 2016. Todos os 

estudos abordaram o tratamento fisioterapêutico das complicações que a anemia falciforme pode trazer para o sistema 

musculoesquelético, onde foram realizados técnicas fisioterapêuticas aquáticas e fisioterapia convencional, baseado em 

programas de alongamentos e fortalecimentos muscular. Os programas de fisioterapia buscaram prevenir a progressão da 

doença e os distúrbios relacionados com crises dolorosas, osteomielite, síndrome da mão e do pé, lombalgias e necroses 

avascular. As duas abordagens fisioterápicas se mostraram eficazes e com resultados positivos para o tratamento de 

indivíduos com doença falciforme, principalmente para diminuir as dores e evitar trofismo muscular. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

No geral, independente da técnica e da intervenção abordada, a fisioterapia pode contribuir positivamente no tratamento das 

disfunções músculos esqueléticos causadas pela anemia falciforme, resultando maior conforto e promovendo melhor 

qualidade de vida aos pacientes. 
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TITULO 
PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL 

GERAL DO GRAJAÚ 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A avaliação do estado nutricional é um instrumento que permite mensurar o crescimento e as proporções corporais em 

indivíduos por meio da utilização de medidas antropométricas que contribuem para diagnósticos nutricionais específicos e 

estudo de prognósticos e terapêuticas adequadas no desenvolvimento da criança, principalmente para os pacientes críticos 

que apresentam risco de desnutrição e outras complicações nutricionais elevadas, devido ao estresse metabólico no 

período. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar o perfil nutricional dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica do Hospital Geral do 

Grajaú. 
 

O estudo de caráter quantitativo prospectivo transversal foi desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica(UTIPed) do Hospital Geral do Grajaú. A primeira etapa consistiu em realizar uma avaliação antropométrica na 

qual foram coletadas para as crianças a partir de um 1 até 4 anos de idade, as variáveis de estatura, circunferência do braço 

METODOLOGIA  
e dobra cutânea tricipital, e para as crianças de até 11 meses, somente a estatura devido a falta de referências na literatura. 

A segunda etapa ocorreu através da coleta de dados do prontuário, como diagnóstico, gênero, idade, data de internação, tipo 

de dieta, e o peso atual. Todos os dados antropométricos foram inseridos no sistema Anthro OMS para determinar o 

diagnóstico nutricional. A análise estatística dos resultados serão aplicados testes paramétricos ou testes não paramétricos 

dependendo das variáveis estudadas. Será fixado em 0,05 ou 5% o nível de significância. 
 

 
 

RESULTADOS 

A pesquisa encontra-se em análise estatística, sendo realizado uma análise com resultados parciais, obtendo no estudo um 

total de 60 N, sendo 31 N (51,7%) do sexo feminino e 29 N (48,3%) do sexo masculino. O diagnóstico nutricional apresentou 

28,4% Eutrofia, 30% de risco de desnutrição/Desnutrição, e 41,6% para risco para risco para 

sobrepeso/sobrepeso/obesidade. Em estudo realizado com 749 crianças houve um predomínio de pacientes eutróficos 

(43%), seguidos de obesidade e sobrepeso (31%), desnutridos e risco para desnutrição (25%). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O perfil dos pacientes internados neste estudo corresponde com a atual transição nutricional do país, definida pelo aumento 

da obesidade e à diminuição da desnutrição. Ainda sim, a desnutrição é um fator agravante no estado nutricional. Desde 

modo é de grande importância a criação de protocolos de avaliação nutricional que fomentem a importância da identificação 

do estado nutricional precoce. 
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TITULO FIZ 18, E AGORA? INSTITUCIONALIZAÇÃO, MAIORIDADE E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem como objeto as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do trabalho dos 

assistentes sociais no processo de desacolhimento institucional obrigatório dos adolescentes acolhidos nos Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs). 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

1) Resgatar a história da infância no Brasil e o surgimento da política pública voltando para o atendimento de crianças e 

adolescentes, destacando o trabalho dos assistentes sociais.2) Examinar a política pública voltada para crianças e 

adolescentes entre os anos 1990 até a organização do Sistema Único de Assistência Social, destacando o trabalho dos 

assistentes sociais. Compreender como as políticas sociais vem sendo articuladas para o desacolhimento dos adolescentes 

dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs) e a importância do papel do assistente 

social nesse processo. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa está sendo realizada por meio de material bibliográfico e documental, com referências em autores consagrados 

no debate sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente acolhidos. 
 

RESULTADOS Estamos em fase final da pesquisa, analisando ainda os resultados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Preliminarmente, podemos afirmar que o trabalho dos assistentes sociais no desligamento dos adolescentes fica 

prejudicado pelas demandas do trabalho nos SAICAs, quando as profissionais costumam ter que lidar com questões do 

cotidiano de uma casa com 15 crianças e adolescentes de diferentes faixa etárias. A equipe técnica é enxuta e os 

educadores em geral não possuem formação para o trabalho. 
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TITULO FIZ 18, E AGORA? INSTITUCIONALIZAÇÃO, MAIORIDADE E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem como objeto as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do trabalho dos 

assistentes sociais no processo de desacolhimento institucional obrigatório dos adolescentes acolhidos nos Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs). 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

1) Resgatar a história da infância no Brasil e o surgimento da política pública voltando para o atendimento de crianças e 

adolescentes, destacando o trabalho dos assistentes sociais.2) Examinar a política pública voltada para crianças e 

adolescentes entre os anos 1990 até a organização do Sistema Único de Assistência Social, destacando o trabalho dos 

assistentes sociais. Compreender como as políticas sociais vem sendo articuladas para o desacolhimento dos adolescentes 

dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs) e a importância do papel do assistente 

social nesse processo. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa está sendo realizada por meio de material bibliográfico e documental, com referências em autores consagrados 

no debate sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente acolhidos. 
 

RESULTADOS Estamos em fase final da pesquisa, analisando ainda os resultados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Preliminarmente, podemos afirmar que o trabalho dos assistentes sociais no desligamento dos adolescentes fica 

prejudicado pelas demandas do trabalho nos SAICAs, quando as profissionais costumam ter que lidar com questões do 

cotidiano de uma casa com 15 crianças e adolescentes de diferentes faixa etárias. A equipe técnica é enxuta e os 

educadores em geral não possuem formação para o trabalho. 
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TITULO FIZ 18, E AGORA? INSTITUCIONALIZAÇÃO, MAIORIDADE E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem como objeto as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do trabalho dos 

assistentes sociais no processo de desacolhimento institucional obrigatório dos adolescentes acolhidos nos Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs). 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

1) Resgatar a história da infância no Brasil e o surgimento da política pública voltando para o atendimento de crianças e 

adolescentes, destacando o trabalho dos assistentes sociais.2) Examinar a política pública voltada para crianças e 

adolescentes entre os anos 1990 até a organização do Sistema Único de Assistência Social, destacando o trabalho dos 

assistentes sociais. Compreender como as políticas sociais vem sendo articuladas para o desacolhimento dos adolescentes 

dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs) e a importância do papel do assistente 

social nesse processo. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa está sendo realizada por meio de material bibliográfico e documental, com referências em autores consagrados 

no debate sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente acolhidos. 
 

RESULTADOS Estamos em fase final da pesquisa, analisando ainda os resultados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Preliminarmente, podemos afirmar que o trabalho dos assistentes sociais no desligamento dos adolescentes fica 

prejudicado pelas demandas do trabalho nos SAICAs, quando as profissionais costumam ter que lidar com questões do 

cotidiano de uma casa com 15 crianças e adolescentes de diferentes faixa etárias. A equipe técnica é enxuta e os 

educadores em geral não possuem formação para o trabalho. 
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TITULO FIZ 18, E AGORA? INSTITUCIONALIZAÇÃO, MAIORIDADE E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem como objeto as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa do trabalho dos 

assistentes sociais no processo de desacolhimento institucional obrigatório dos adolescentes acolhidos nos Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs). 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

1) Resgatar a história da infância no Brasil e o surgimento da política pública voltando para o atendimento de crianças e 

adolescentes, destacando o trabalho dos assistentes sociais.2) Examinar a política pública voltada para crianças e 

adolescentes entre os anos 1990 até a organização do Sistema Único de Assistência Social, destacando o trabalho dos 

assistentes sociais. Compreender como as políticas sociais vem sendo articuladas para o desacolhimento dos adolescentes 

dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs) e a importância do papel do assistente 

social nesse processo. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A pesquisa está sendo realizada por meio de material bibliográfico e documental, com referências em autores consagrados 

no debate sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente acolhidos. 
 

RESULTADOS Estamos em fase final da pesquisa, analisando ainda os resultados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Preliminarmente, podemos afirmar que o trabalho dos assistentes sociais no desligamento dos adolescentes fica 

prejudicado pelas demandas do trabalho nos SAICAs, quando as profissionais costumam ter que lidar com questões do 

cotidiano de uma casa com 15 crianças e adolescentes de diferentes faixa etárias. A equipe técnica é enxuta e os 

educadores em geral não possuem formação para o trabalho. 
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TITULO 
A cultura afro-brasileira na formação da identidade do povo brasileiro: Contribuição da Lei 10.639/03 como política de ação 

afirmativa 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Conhecer a história e sentir que faz parte dela é um direito de todos os cidadãos desse país, principalmente daqueles em 

que a História os classificou como um povo de etnia inferior. Este trabalho pretende analisar a importância da cultura afro- 

brasileira na formação da identidade do nosso povo e sua contribuição histórica, política, econômica e sociocultural. A lei 

10.639/03 e sua importância como política de ação afirmativa, através da obrigatoriedade da temática História e Cultura 

afro-brasileira no currículo escolar. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é abordar a importância da cultura afro na formação da identidade do povo brasileiro, e a Lei 

10.639/03 como política de ação afirmativa e inclusão dos conteúdos da temática da História e da cultura afro-brasileira no 

currículo escolar. Destacando a contribuição histórica, política, econômica e cultural dos povos afro- descentes. 
 

 

 
A pesquisa em questão é qualitativa e foi realizada por meio de levantamento bibliográfico de autores que debatem a 

temática de História do negro e da cultura afro, suas lutas e resistências de combate ao preconceito, e auto afirmação da 

METODOLOGIA 
identidade. As análises foram feitas em artigos e livros, na lei 10.639/03 que trouxeram informações relevantes quanto a 

contribuição dos negros africanos e dos afro-descentes na formação da identidade do povo brasileiro, lutas, resistências. As 

bases de dados utilizadas foram: Scielo, bibliotecas de universidades, como: USP-SP, livros. As principais palavras-chaves 

pesquisadas foram: cultura - afro-brasileira - identidade - lei 10639/03. 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos realizados através de diferentes fontes de pesquisas mostraram o quanto a História dos afro-descentes pode 

ser conhecida e valorizada, através da manifestação política, cultural de um povo, e da participação da escola como um 

veículo de divulgação e promoção do conhecimento dessa história. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa aborda a temática de grande relevância em debate na sociedade dos dias de hoje, a necessidade de resgatar a 

história do negro e de seus descendentes, bem como sua contribuição sociocultural na formação da identidade do povo 

brasileiro. A busca de um povo pelo conhecimento e reconhecimento de sua história como uma etnia que possui 

características diferentes, mas não inferior a outras culturas, uma diversidade cultural riquíssima quanto à cultura europeia, 

que precisa ser ensinada, valorizada nos currículos escolares, para acabar com todo tipo de manifestação de racismos ou 

preconceito racial. 
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TITULO Joana d’Arc: do Processo Inquisitorial em 1431 ao perdão 25 anos depois 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Joana D’Arc, dona de uma crença forte, leva a França a alcançar vitórias no período que conhecemos como Guerra dos Cem 

Anos (1337-1453), fazendo com que a coroa inglesa tenha interesse em sua morte. Pierre Cauchon é o bispo que liderou o 

julgamento, mesmo sem a autorização do Papa e sem ser inquisidor denominado pela ordem máxima da Igreja. Julgada, 

sentenciada e condenada à fogueira pelo bispo, com grande interesse dos ingleses, seu caso é revisto pelo Papa Calisto III 

anos depois, a pedido do rei Carlos VII da França, e de seus familiares. Foram recolhidos mais de cem depoimentos, sendo a 

reabilitação concedida a Joana promulgada no dia 7 de julho de 1456. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar e compreender a mudança de comportamento da Igreja católica no processo 

de Joana D’Arc, que levou primeiro a seu julgamento e condenação, e depois ao perdão, através da análise do discurso 

acusatório uma hora, e do discurso de perdão em outra, levando em consideração que os processos foram feitos por 

interesses políticos e não religiosos. Visamos identificar os motivos de sua condenação e posterior redenção. 
 

 

 
A análise crítica dos discursos foca principal e fundamentalmente nas doze acusações apresentadas contra Joana D’Arc, 

METODOLOGIA   
bem como no texto da bula papal de Calisto III, que a perdoa. Ambas publicadas em O processo de Joana D’Arc, obra dirigida 

por Claude Bertin, Para compreender as acusações e o perdão, foi utilizada a arqueologia das palavras, que consiste em 

entender porque os textos foram construídos daquela maneira e qual a finalidade do discurso por trás das palavras. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Ao analisar os documentos notamos como o interesse humano pode interferir no resultado, no caso do julgamento 

acusatório, percebe-se que ele já iniciou com a sentença definida, uma vez que os depoimentos recolhidos não foram 

levados em consideração, diferente do processo de reabilitação, que foi revisto com a concessão do Pontífice, e que 

exatamente tudo foi levado em consideração, os prós e também os contras. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos que ao analisar ambos processos nota-se um julgamento mais justo por parte da Igreja no processo de 

reabilitação de Joana D’arc, sendo que dessa vez por interesse religioso e não político, contrário ao primeiro julgamento. Ou 

seja, obtivemos um resultado como deveria ter sido desde o primeiro julgamento. 
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JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 

 
TITULO INJÚRIA RENAL AGUDA INDUZIDA POR ANTIBACTERIANOS POTENCIALMENTE NEFROTÓXICOS 

 
 

 
INTRODUCAO 

A injúria renal aguda (IRA) consiste numa abrupta redução da função renal e pode causar diversas complicações ao 

organismo. A taxa de mortalidade por IRA nos últimos anos continua sendo elevada em meio hospitalar, ocorrendo em torno 

de 50% dos pacientes acometidos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Mensurar a incidência de Injúria Renal Aguda (IRA) em pacientes hospitalizados que fizeram uso de antibacterianos 

potencialmente nefrotóxicos. 
 

Estudo observacional, prospectivo e descritivo realizado através de análise do prontuário eletrônico de 105 pacientes que 

fizeram uso dos antibacterianos previamente selecionados na clínica médica. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos 

METODOLOGIA 
e excluídos pacientes gestantes, transplantados renais e aqueles que não tiveram o monitoramento de creatinina sérica por 

período igual ou superior a 3 dias durante o uso do antibacteriano. Foram considerados para o estudo 146 perfis de 

utilização de antibacterianos. Os dados foram analisados no Microsoft Excel. Foi considerado como IRA o aumento de 

creatinina sérica a partir de 0,3 mg/dl ou aumento de 150-200% do valor basal conforme critério de AKIN. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A incidência de IRA foi de 42,5% (62), sendo que a classe que apresentou maior taxa de foi a dos glicopeptídeos com 52,4% 

(22). Os aminoglicosídeos apresentaram taxa de 50% (9), as sulfas de 50% (1), as penicilinas de 45,7% (16), as 

cefalosporinas de 35,3% (12) e os polipeptídeos de 25% (2). As quinolonas e os tuberculostáticos não apresentaram 

incidência de IRA. Dentre os pacientes que tiveram IRA, 31% (19) estavam com antibacterianos prescritos em sobredose, 

82% (51) apresentavam comorbidades que aumentam o risco de IRA, 87% (54) estavam em uso concomitante de outros 

medicamentos nefrotóxicos e 56% (35) tinham prescritos medicamentos com interações medicamentosas com risco de 

injúria renal aguda e/ou nefrotoxicidade. A taxa de óbitos dentre os paciente com IRA foi de 50% (31), valor condizente com 

dados da literatura. Dentre as medidas para reversões da IRA, foram realizados ajuste de dose, interrupção do tratamento 

com o respectivo antibacteriano, diálise, uso de diurético, hidratação e uso de eritropoietina. De forma geral, incluindo os 

pacientes para os quais nenhuma medida foi instituída, a taxa de reversão foi de 55% (34). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os antibacterianos constituem uma classe com risco significativo para o desenvolvimento de injúria renal aguda. O 

monitoramento diário da função renal do paciente para ajuste de dose e aplicação de outras medidas de reversão, 

considerando a alta taxa de mortalidade, é uma medida necessária. 
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TITULO A IGREJA CATÓLICA NA EUROPA OCIDENTAL NO SÉCULO X 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem por objeto processos históricos que apontam os domínios da igreja católica na Europa Ocidental no 

século X, chamado ano mil. O estudo pretende responder aos seguintes problemas de pesquisa: como a historiografia, 

particularmente a obra do medievalista Jacques Heers História Medieval, retrata o fortalecimento da Igreja na Europa e 

quais eram os seus objetivos? De que modo o autor identifica a influência que a Igreja tinha sobre os monarcas? A obra de 

Heers apresenta como o cristianismo cresceu no século X? A pesquisa tem objetivo de fazer uma análise crítica de como os 

povos viviam sobre o domínio do cristianismo europeu no ano mil e como os mesmos aceitavam as pregações de salvação, 

quando na verdade a cristandade derramou muito sangue para pregar o catolicismo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar criticamente a visão de Jacques Heers a respeito da influência da Igreja católica 

na sociedade medieval européia no séc. X, buscando determinar o papel fundamental da Igreja na construção da 

mentalidade medieval e na condução dos governos e na vida das pessoas. 
 

 

 
Análise crítica da obra de Jacques Heers focando principalmente no século X tendo como objetivo retratar a Igreja de Roma 

e sua influência, que se trata de um registro histórico considerado como um tipo de escrita epistolar que permite 

METODOLOGIA problematizar as mortes que aconteceram nos vilarejos da Europa, devido a incredulidade na fé cristã, mais conhecido como 

a caças as bruxas. A utilização da fonte historiográfica é essencial para melhorar a pesquisa e conseguir traçar o rumo da 

história e do tema discutido no projeto. 
 

 
 

RESULTADOS 

Esse tópico implica considerar as bases teóricas da História, as perspectivas conceituais que fundamentam a análise do 

tema de estudo, os axiomas, os pressupostos teóricos da interpretação pretendida. Nesse sentido, o projeto de pesquisa 

sobre o tema a igreja no século X, mostra ascensão do cristianismo no momento que a sociedade está fragilizada, 

precisando de uma luz, os monarcas precisando de um aliado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com base na obra historiográfica de Jacques Heers, História Medieval, pretendo identificar os principais objetivos da Igreja 

e o domínio na vida da população européia, buscando compreender como a monarquia agia mediante essa influência que 

levou muitos hereges à morte. Assim, o presente projeto de pesquisa apresenta como tema o estudo da Igreja católica no 

século X, período no qual a cristandade europeia cresce na economicamente. O estudo pretende analisar o fortalecimento do 

cristianismo no ano mil, afim de compreender a visão do autor no tema estudado. 
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TITULO PROJETO ESTRATÉGICO DE MELHOR COMPRA: LEILÃO REVERSO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O desenvolvimento desta pesquisa teve como base o planejamento estratégico do setor de compras da empresa Liberty 

Seguros. A empresa planejou, desenvolveu e criou o setor de Fornecimento de Peças, com objetivo de internalizar o 

processo que era executado por uma empresa terceirizada (AUDATEX / INPART), para que assim, pudesse ter total controle 

dos processos. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do estudo e desenvolvimento da pesquisa foi inicialmente mapear os problemas diagnosticados do setor, que 

estão voltados para os erros de sistemas, altos custos com compras de peças que são realizadas diretamente com 

fornecedores/parceiros (concessionarias), custo com liberações de carro reserva para clientes, devido atrasos nos 

processos, e redução de retrabalho dos analistas devido a erros sistêmicos, revertendo em produtividade para aumento na 

qualidade do serviço e satisfação dos clientes. 
 

 

 
Foi realizado um estudo minuciosamente em relação às quais ferramentas poderiam ser trabalhadas para identificar os 

problemas e chegarmos à causa raiz de cada situação. Após os estudos, chegamos à conclusão de que (Analise Swot, 

METODOLOGIA 
Estratificação, Diagrama de Causa e Efeito e MASP) seriam as melhores ferramentas para aplicações e desenvolvimento, 

pois entendemos que além de nos auxiliar com a identificação dos problemas, nos mostrariam também os caminhos para 

resolução e melhoria de cada processo, tendo em vista que, as mesmas têm estas funções como características. Após o 

levantamento e mapeamento dos problemas, conseguimos identificar as possíveis melhorias para cada situação da área. 
 

 
 

RESULTADOS 

Com a aplicação das ferramentas de Gestão da Qualidade após identificação dos problemas, conseguimos sugerir algumas 

mudanças a quais impactariam nos resultados tanto de economia da CIA, como na qualidade dada ao cliente, que 

transformou em aumento do índice de satisfação do mesmo. Isto mostra o quão eficiente foram as ferramentas trabalhadas 

para alcançarmos o resultado esperado. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos que o desenvolvimento da pesquisa apresentada, conseguiu atingir seus objetivos nas esferas propostas, a qual 

os objetivos que eram de redução de custos (compra de peças e carro reserva), aumento do índice de satisfação dos 

clientes e aumento de qualidade dos analistas com aumento da produtividade, foram alcançados. 
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TITULO 
OS JOGOS NA SALA DE RECURSO – APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO E SUAS INTERFACES COM O 

DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO COM NECESSIDADE ESPECÍFICO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Introdução Muito se tem discutido as possibilidades e os desafios dos jogos como recurso na prática pedagógica 

desenvolvida na sala de aula nos aspectos do ensino e da aprendizagem. KISHIMOTO (1986) enfatiza a concepção e 

capacidade lúdica do professor. Pois um professor que não sabe e/ou não gosta de brincar dificilmente desenvolverá a 

capacidade lúdica dos seus alunos. Por isso este trabalho tem por finalidade desenvolver uma reflexão voltada para o jogo 

no sentido lúdico que leva o educando a construir conhecimento dentro das diferenças individuais mas com proposito de 

avançar no desenvolvimento da aprendizagem. Uma das formas é apresentar ao público leitor que o jogo expressa um 

divertimento, uma brincadeira prazerosa, e na maioria das vezes sujeito as regras evidenciadas quando se joga. O termo 

jogo vem do latim que significa gracejo. O jogo possibilita destreza, astúcia, manobra, estimula o raciocínio e desafio 

intelectual.. Para cada habilidade existem várias propostas de estímulos com jogos. O jogo tem vários aspectos, pode 

desempenhar uma função impulsionadora do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, principalmente 

com os alunos que necessitam de apoio pedagógico especializado. Pretende-se evidenciar a importância do jogo como 

recurso lúdico, mas, sem perder de vista, que a peça fundamental do quebra cabeças neste trabalho também se dá a um 

elemento imprescindível para a aplicação do jogo e o seu sucesso pedagógico no desenvolvimento educando, está 

principalmente no profissional que certamente estuda, reflete, busca, se aplica em seu empenho para tornar possível a 

construção do conhecimento. O professor. São inúmeros os jogos com possibilidade de recurso para o processo de ensino e 

aprendizagem com caráter estritamente pedagógico. A conclusão deste trabalho é apresentar argumentos para uma 

continuidade futura na reflexão com o objeto de estudo. O jogo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O Objetivo deste trabalho é evidenciar o papel do jogo como recurso facilitador na aprendizagem, reconhecendo-o como um 

instrumento pedagógico importante no desenvolvimento intelectual e social do alunos. 
 

Pretende se usar como apoio na metodologia, observação e prática de sala de aula o que possibilita uma reflexão do 

METODOLOGIA trabalho e pontuar a importância do aspecto lúdico para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, com foco 

principal no comportamento do educando com necessidade específica. Com base na fundamentação teórica. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Para Lino de Macedo: A ideia que está por trás do trabalho com jogo é descobrir sua riqueza pra transformá-lo em um 

instrumento pedagógico ou psicopedagógico, não como um substituto do que já se utiliza, mas como um recurso 

complementar. Haetinger (2012) coloca que, quando propomos uma atividade com jogo este promove a aprendizagem seja 

de maneira formal ou informal. A conclusão deste trabalho é apresentar argumentos para uma continuidade futura na 

reflexão com o objeto de estudo. O jogo. 
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TITULO 
CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ULTRAESTRUTURAL DO APARELHO UROGENITAL MASCULINO DO GATO-MOURISCO 

(PUMA YAGUAROUNDI GEOFFROY, 1803) 
 
 

 
INTRODUCAO 

O gato mourisco é um felídeo silvestre que está presente desde o México até o norte da Argentina. Tem cerca de 60 cm, 

coloração variada, e hábitos diurnos. Atualmente esta em ameaça de extinção, logo estudos que contribuam para uma 

preservação propícia são de suma importância. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho, é contribuir para a conservação e preservação do gato-mourisco (ALMEIDA et al., 2013), felídeo 

silvestre das Américas, com informações sobre as características macro e microscópicas, e ultraestruturais, dos seus 

órgãos genitais masculinos. 
 

 

 
Para a pesquisa, aprovada pela CEUA/FMVZ/USP (nº 2473200317), foram utilizados dois cadáveres, vitimados de 

METODOLOGIA atropelamentos no Paraná. Foram fixados em formaldeído 10%. Os órgãos genitais foram dissecados e descritos, para 

posterior análises de histologia e microscopia eletrônica de varredura. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Os testículos ovoides, revestidos pela túnica albugínea, a qual origina os septos, que convergem centralmente, originando o 

mediastino testicular. Entre os septos, os lobos testiculares abrigam células intersticiais e túbulos seminíferos. O epitélio 

dos túbulos é estratificado, composto por células germinativas, e no lúmen, alguns espermatozóides dispersos. O epidídimo, 

possui cabeça proeminente, é formado pelas circunvoluções do ducto epididimário, cujo epitélio é colunar, apoiado sob uma 

submucosa de tecido conjuntivo denso. Da cauda epididimária, o ducto deferente em sua trajetória compõe o plexo 

pampiniforme e se isola após o anel inguinal, inserindo-se na porção cranial da uretra pélvica, ausência de ampola. A 

próstata, apresenta musculatura lisa e ductos excretores, distribuídos pelo estroma conjuntivo denso não modelado. As 

glândulas bulbouretrais, relacionadas à porção da uretra pélvica, congregam túbulos excretores em seu estroma de tecido 

conjuntivo denso não modelado, cujo epitélio é estratificado, ora cúbico ora cilíndrico pseudoestratificado. No pênis do gato- 

mourisco, a albugínea do corpo cavernoso, e suas trabéculas fibromusculares formam lacunas vasculares, e o septo 

mediano. O corpo esponjoso peniano abriga a uretra. A glande peniana, é desprovida de espículas córneas. O óstio 

prepucial, é formado pelas laminas externa e interna do prepúcio. Ao redor, estão as glândulas prepuciais. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Existem similaridades morfológicas entre os órgãos genitais masculinos do P. yagouaroundi, com os do gato doméstico 

(KÖNIG; LIEBICH, 2016; RASKIN, R.E.; MEYER, D.J., 2010). 
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TITULO Análise de atividade antioxidante da casca e polpa de variedades de maçãs (Malus domestica Borkh) 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Desde a Antiguidade considera-se a maçã (Malus domestica Borkh) uma fonte de vitalidade. Originada no Oriente Médio e 

Leste Asiático, a macieira é uma frutífera típica de clima temperado, da família Rosaceae. No Brasil, os primeiros cultivares 

chegaram da Europa durante o início do século XX, e na década de 1970 o país já era o tradicional importador, ocupando o 

primeiro lugar no hemisfério Sul. São frutos que possuem propriedades reguladoras ajudando na digestão, além da ação 

antioxidante. Sendo os antioxidantes primários sequestradores de radicais livres. O cultivo orgânico tem como base a auto- 

sustentação da propriedade agrícola, dependendo o mínimo possível de insumos e tecnologias externas à propriedade, 

produzindo alimentos sem contaminação ambiental. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Comparar o potencial antioxidante de extratos produzidos a partir da casca e polpa das variedades “Gala” e “Fuji” de maçãs 

orgânicas e convencionais comercializadas. 
 

Amostras de maçãs foram fragmentadas: cascas e polpas de cada variedade. O material seco em estufa a 60ºC foi 

pulverizado e imerso em sistemas de solventes de crescente polaridade (diclorometano: acetato de etila; etanol; acetona), 

mas apenas os extratos etanólicos geraram volume e concentração suficiente, sendo concentrados em pressão reduzida 

METODOLOGIA para obter concentração a 2%. Foram preparadas diluições de cada fração nas concentrações 1%, 0,5% e 0,25%. Para 

observação do potencial antioxidante, os testes foram realizados em triplicatas em tubos de ensaio e utilizou-se uma 

solução padrão de DPPH (2,2-difenil-picrilidrazia) a 0,004%, onde após 30 minutos a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 517 nm. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O extrato da casca, independente da variedade ou cultivar, possui maior potencial antioxidante em comparação à polpa. Os 

compostos fenólicos estão localizados nos vacúolos das células, sendo em torno de 97% nas células da epiderme e 

subepidermes (casca). A elevada ação antioxidante observada para o extrato do cultivar Gala coincide com o estudo feito 

com extratos do seu bagaço, onde foram encontrados ácidos fenólicos. Os extratos de maçã orgânica foram feitos apenas 

com a cultivar Fuji, pois a Gala não foi encontrada à venda. Observando os valores desta cultivar, nota-se que os extratos de 

casca da variedade convencional e orgânica foram semelhantes, porém os extratos de polpa da cultivar convencional foram 

maiores em relação ao extrato da cultivar orgânica. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todos os extratos de cascas produzidos a partir de maçãs convencionais e orgânicas apresentaram maior potencial 

antioxidante, em relação aos de polpa. A cultivar Gala convencional obteve maior valor de sequestro de radicais livres do 

DPPH em comparação com a Fuji. Os extratos de casca de maçã Fuji orgânica mostraram resultados semelhantes aos 

extratos de maçã Fuji convencional, mas os de polpa mostraram diferenças na atividade antioxidante, sendo maior na polpa 

da variedade convencional. 
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TITULO INTERNET DAS COISAS: CONSUMO E IMPACTO DA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NOS JOVENS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Internet das Coisas é uma evolução tecnológica que já atinge o cotidiano do brasileiro, tornando o mundo físico cada vez 

mais digital. Como consequência, a interação entre a sociedade e essa inovação emergente transforma e molda novos 

arranjos sociais, culturais e comunicacionais. Para tanto, em nosso estudo, efetuamos uma análise que considera o mundo 

pós-moderno, sendo nele inserido o jovem em um contexto de consumo e de novas tecnologias, com um pensamento 

voltado nas esferas da cultura digital e do comportamento humano, com base nas futuras experiências com os objetos 

conectados. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar de que forma a Internet das Coisas, com vistas ao futuro, trará benefícios e/ou danos relacionados aos 

comportamentos dos jovens e de seus hábitos provenientes do consumo digital. Mais do que reconhecer esses novos 

objetos, precisamos saber como eles nos afetam e se podem, por exemplo, confundir os limites com o mundo real. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica, com autores que abordam pós-modernismo, consumo, novas tecnologias, cibercultura, 

comportamento do consumidor e marketing digital. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A Internet das Coisas agrega o poder de conectar qualquer coisa à internet e de se comunicar com tudo, tornando objetos 

inteligentes. Permite a interação entre equipamentos e pessoas através de sensores e conexões sem fio, e ainda coleta 

dados em tempo real, com a capacidade de analisá-los e emitir respostas e comandos de forma automatizada. Como 

consumidores, evidencia-se que a qualquer momento e lugar poderemos ser impactados por uma marca, já que deixamos 

rastros digitais. Nossos passos e ações são monitorados por meio dos diversos dispositivos eletrônicos que utilizamos, 

especialmente os smartphones. Assim, de forma gratuita e voluntária, até mesmo sem percebermos, alastramos nossos 

dados pessoais. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias se propagam, surgem conflitos que requerem observação. Visto que a 

Internet das Coisas remete à promessa de tornar o dia a dia mais prático e eficiente, por consequência, outro ponto a se 

considerar é a possibilidade de também tornar a vida mais vulnerável. Isto porque os objetos conectados passam a ter 

funções que modificam as associações entre os indivíduos e as coisas e remetem a questões para se analisar, como 

segurança da informação, vigilância, ameaças à privacidade, automatismo, isolamento, consumismo e dependência 

tecnológica. 
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TITULO Desumanização e objetificação da mulher nos títulos de filmes pornográficos 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Nessa pesquisa tratamos de um assunto cada vez mais em pauta, qual seja, a pornografia, mais precisamente a 

representação das mulheres nos títulos de filmes pornográficos para, deste modo, problematizar como estes desumanizam 

e objetificam a mulher. Sobre esse tema há muitos problemas a serem discutidos. Os que direcionam este estudo são assim 

caracterizados: Porque a pornografia incita a violência contra a mulher? Como os tíltulos dos filmes representam a mulher? 

Qual a relação do feminismo com esse universo? O alto consumo da pornografia estabelece uma relação de violência contra 

mulher, a desigualdade de gêneros, a objetificação feminina, a sua desumanização. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a representação da mulher em títulos de filmes adultos; Identificar de que modo os títulos significam a mulher; 

Reconhecer como o feminismo impacta neste processo. 
 

Como material/fonte de pesquisa o estudo se utiliza especificamente de títulos de filmes adultos do site PornHub 

METODOLOGIA publicados nos últimos 2 anos. O método será a análise de discurso, ou seja, como a mulher é retratada nos títulos. A forma 

de análise dos resultados implica a teoria do poder de Michel Foucault (1979). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O tema da pornografia, desumanização e objetificação sexual da mulher tem como base as teóricas feministas. Para essa 

perspectiva, a escrita da história se orienta não somente por condicionantes econômicos, culturais, mas também sociais, de 

gênero. Neste sentido, títulos como, por exemplo, "Choro anal" e "engasgamento extremo e brutal", permitem consiredar que 

os filmes adultos reproduzem um estereótipo danos para mulheres. A análise dos resultados permite reconhecer um 

problema social, qual seja, a violência sexual como um dispositivo ensejado pelas representações de mulher que os titulos 

de filmes adutos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O conceito no qual se apoia o presente trabalho permite considerar que as formas que o capitalismo, o machismo e a 

indústria pornográfica vendem o corpo feminino é algo violento. A história social, e alguns fundamentos da filosofia que 

fundamentam a pesquisa, permitem concluir que a mulher é vendida como mercadoria, estereótipo altamente usado pela 

indústria pornográfica, cujo impacto na vida cotidiana apontam para os índices de feminicido no Brasil. 
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TITULO A PRESENÇA DAS POLACAS ,PROSTITUTAS JUDIAS NO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 1889 ATE 1940 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A presença das Polacas ,prostitutas judias na cidade do Rio De Janeiro foi percebida a partir de 1889. Traficadas do leste 

europeu de terras alemãs ,austríacas e polonesas,eram atraídas por falsos casamentos ,oportunidades de emprego e uma 

vida melhor na América do sul,elas deixaram para trás suas famílias ,a pobreza e o anti-semitismo dos guetos superlotados 

das áreas rurais e urbanas da Europa.Consideradas impuras e parias da sociedade pela comunidades judaica da 

época,enfrentaram a violência e exploração dos cafetões, perseguidas pela organização criminosa especializada em tráfico 

de mulheres no mundo ,conseguiram fundar uma associação de ajuda mutua fundaram , sua própria sinagoga e compraram 

terreno para construção de um cemitério, onde puderam ser sepultadas juntamente com seus familiares . 
 

 

OBJETIVOS 
esse estudo pretende analisar como tais mulheres submetidas a prostituição e a tanta violência em terra desconhecida 

.encontraram formas de convivência na sociedade da época. 
 

Partindo do tratamento das informações referentes a pesquisa ou seja o que se foi produzido pela comunidade cientifica 

sobre o tema especifico, sera realizado uma analise bibliográfica interpretativa, preservando a bordagem de cada autor 

METODOLOGIA sobre o tema proposto.como método de pesquisa ,utilizarei o estudo de acordo com a bibliografia existente de forma 

delimitada analisando não apenas um caso em si mas também as relações sociais que possibilitaram esse material de 

pesquisa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Essa possibilidade de pesquisa permitiu reconhecer como dada sociedade , grupo social ou comunidade, vivencia a violência 

, descriminação e preconceito a esse determinado grupo de mulheres,permitem também reconhecer como as organizações 

sociais ,praticas institucionais e religiosas estabelecem relações de poder que pautam o cotidiano das pessoas.o conceito 

de "impuras"conduziu essa pesquisa a uma analise da representação social dessas mulheres denominadas publicas. 
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TITULO Bem Estar animal como parâmetro necessário à vida. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A ética é um campo que investiga os princípios que motivam e disciplinam o comportamento humano; reflete sobre a 

essência das normas e valores presentes em quaisquer realidades sociais. Observa-se a obscuridade das ações quando não 

refletimos ou pontuamos atitudes, tornando as decisões mecânicas. As ações humanas são mediadas pela cultura, 

necessidades e hábitos, e devem ser equilibradas e mediadas pela razão. Os animais são seres sencientes e semelhantes 

por respostas biológicas que são mensuráveis, portanto, diferentes condutas humanas causam impacto quando não 

seguem seus preceitos éticos. A divisão entre os meios e as consequências dos atos é importante, pois, pontua o caráter 

das atitudes humanas no campo da ética dos princípios (utilitarista) pois, transforma os meios como a parte prática da ética 

independente dos interesses e das finalidades para com os animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Buscar o fundamento da ética prática com os animais através do uso do bem estar animal como uma ferramenta necessária 

à vida. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada pesquisa exploratória através de revisão bibliográfica de literatura de precursores da causa, história, moral, 

direitos e bem estar animal. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O início da interação humana com animais foi impulsionada pela necessidade de sobrevivência da espécie; que selecionou 

com o passar do tempo características comportamentais, físicas, de produção que mais lhe interessavam, o que originou os 

animais domésticos. A evolução do pensamento científico filosófico da ética implicou na mudança de atitude para com os 

animais fazendo com que eles não fossem vistos apenas como um produto, mas como uma unidade de identidade biológica. 

Essa evolução teve caráter gradativo, fazendo do bem estar animal uma ferramenta da ciência e da ética prática que   

resultou na evolução da dignidade animal. Os parâmetros que medem as condutas humanas com os animais fazem da prática 

do Bem-Estar animal uma metodologia científica de regras para com o tratamento dos mesmos. São utilizadas para 

manutenção da dignidade animal e são mensuradas por conceitos e parâmetros biológicos que mediam cientificamente os 

limites dos atos humanos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A evolução da mentalidade humana e seus conceitos fizeram do Bem Estar animal um instrumento da ciência em prol da 

ética humana, tornando o caráter da humanidade para com os animais um ato ético e cientificamente correto. 
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TITULO Rompendo Paradigmas: A presença do gênero masculino no curso de Serviço Social 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa em questão partiu da inquietação das pesquisadoras em entender a perspectiva profissional da pessoa do 

gênero masculino ao escolher o curso de Serviço Social, uma vez que foi observado na literatura existente a relação da 

profissão de Assistente Social sempre associada a figura do gênero feminino. Sendo a maioria dos estudantes do Curso de 

Serviço Social pessoas do gênero feminino, observa-se ao longo do curso, que em sua maior parte, as estudantes iniciam o 

curso não reconhecendo o Serviço Social como profissão legitimada, crítica e emancipatória, mas como uma mediadora da 

prática do assistencialismo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa é desvelar as motivações que conduzem os estudantes de Serviço Social do gênero masculino a 

escolherem este curso, bem como, suas percepções a respeito da profissão. 
 

Trata-se de pesquisa mista, de nível exploratório, instrumentalizada por questionário tipo survey (PINSONNEAULT; 

KRAEMER Apud FREITAS; FARIA, 2017). Os questionários foram elaborados na perspectiva da Escala Likert (1932) que, de 

acordo com Júnior (#38) Costa (2014, p. 3) “é usada para medir concordância de pessoas a determinadas afirmações 

METODOLOGIA relacionadas a construtos de interesse”. Por tratar-se de uma pesquisa de natureza mista e, portanto, não centrada em 

pressupostos probabilísticos, os sujeitos de pesquisa serão definidos por conveniência de interesse em participação. 

Entendemos que este critério de definição dos sujeitos não gerará vieses ao estudo, uma vez que na sistematização dos 

dados, serão observados os marcadores sociais de gênero, objeto central desta pesquisa. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No Brasil, segundo dados corroborados pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2006), o indicador de mulheres 

exercendo a profissão de Assistente Social é de 97%, enquanto somente 3% são homens no exercício profissional de 

Assistente Social. Associa-se a estes dados, a interpretação de que a profissão ainda é vista como sendo de caráter 

predominantemente feminino, com pouca capilaridade entre o gênero masculino. A partir de um conhecimento prévio das 

protoformas da profissão, é relevante compreender as razões da baixa ocorrência de pessoas do gênero masculino, bem 

como, os que lhes motiva a ingressar e permanecer no curso, mesmo diante de um eventual desconhecimento a respeito 

dos sentidos da profissão no cenário contemporâneo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Haja vista que a pesquisa ainda não está concluída, apresentamos como reflexões preliminares que embora o Serviço Social 

ainda seja considerado profissão de predominância feminina, o gênero masculino eventualmente demonstra interesse pelo 

curso em razão de sua identidade atribuída, relacionadas a atividades de cuidado, pouco remuneradas e com baixo 

reconhecimento social. Neste sentido, avalia-se que o Serviço Social não possui uma essência feminina mas, torna-se uma 

profissão mais procurada pelo público feminino devido à ideologia patriarcal que se reproduz pela educação sexista. 
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TITULO Rompendo Paradigmas: A presença do gênero masculino no curso de Serviço Social 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa em questão partiu da inquietação das pesquisadoras em entender a perspectiva profissional da pessoa do 

gênero masculino ao escolher o curso de Serviço Social, uma vez que foi observado na literatura existente a relação da 

profissão de Assistente Social sempre associada a figura do gênero feminino. Sendo a maioria dos estudantes do Curso de 

Serviço Social pessoas do gênero feminino, observa-se ao longo do curso, que em sua maior parte, as estudantes iniciam o 

curso não reconhecendo o Serviço Social como profissão legitimada, crítica e emancipatória, mas como uma mediadora da 

prática do assistencialismo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa é desvelar as motivações que conduzem os estudantes de Serviço Social do gênero masculino a 

escolherem este curso, bem como, suas percepções a respeito da profissão. 
 

Trata-se de pesquisa mista, de nível exploratório, instrumentalizada por questionário tipo survey (PINSONNEAULT; 

KRAEMER Apud FREITAS; FARIA, 2017). Os questionários foram elaborados na perspectiva da Escala Likert (1932) que, de 

acordo com Júnior (#38) Costa (2014, p. 3) “é usada para medir concordância de pessoas a determinadas afirmações 

METODOLOGIA relacionadas a construtos de interesse”. Por tratar-se de uma pesquisa de natureza mista e, portanto, não centrada em 

pressupostos probabilísticos, os sujeitos de pesquisa serão definidos por conveniência de interesse em participação. 

Entendemos que este critério de definição dos sujeitos não gerará vieses ao estudo, uma vez que na sistematização dos 

dados, serão observados os marcadores sociais de gênero, objeto central desta pesquisa. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No Brasil, segundo dados corroborados pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2006), o indicador de mulheres 

exercendo a profissão de Assistente Social é de 97%, enquanto somente 3% são homens no exercício profissional de 

Assistente Social. Associa-se a estes dados, a interpretação de que a profissão ainda é vista como sendo de caráter 

predominantemente feminino, com pouca capilaridade entre o gênero masculino. A partir de um conhecimento prévio das 

protoformas da profissão, é relevante compreender as razões da baixa ocorrência de pessoas do gênero masculino, bem 

como, os que lhes motiva a ingressar e permanecer no curso, mesmo diante de um eventual desconhecimento a respeito 

dos sentidos da profissão no cenário contemporâneo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Haja vista que a pesquisa ainda não está concluída, apresentamos como reflexões preliminares que embora o Serviço Social 

ainda seja considerado profissão de predominância feminina, o gênero masculino eventualmente demonstra interesse pelo 

curso em razão de sua identidade atribuída, relacionadas a atividades de cuidado, pouco remuneradas e com baixo 

reconhecimento social. Neste sentido, avalia-se que o Serviço Social não possui uma essência feminina mas, torna-se uma 

profissão mais procurada pelo público feminino devido à ideologia patriarcal que se reproduz pela educação sexista. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

CFESS. Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional / Organizado pelo Conselho Federal de 

Serviço Social – CFESS. Brasília, mai. 2005. PINSONNEAULT, A.; KRAEMER, K. L. Survey research in management 

information systems: an assassement. Journal of Management Information System, 1993. SILVA JÚNIOR, Severino  

Domingos da; COSTA, Francisco José. Mensuração e Escalas de Verificação: uma Análise Comparativa das Escalas de Likert 

e Phrase Completion. 2014. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 558 

 

 

 
2018 8730 

Serviço 

Social 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3492842 - NATALIA ZANNI SOARES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Emanuel Jones Xavier Freitas 

  

 
TITULO Rompendo Paradigmas: A presença do gênero masculino no curso de Serviço Social 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa em questão partiu da inquietação das pesquisadoras em entender a perspectiva profissional da pessoa do 

gênero masculino ao escolher o curso de Serviço Social, uma vez que foi observado na literatura existente a relação da 

profissão de Assistente Social sempre associada a figura do gênero feminino. Sendo a maioria dos estudantes do Curso de 

Serviço Social pessoas do gênero feminino, observa-se ao longo do curso, que em sua maior parte, as estudantes iniciam o 

curso não reconhecendo o Serviço Social como profissão legitimada, crítica e emancipatória, mas como uma mediadora da 

prática do assistencialismo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da pesquisa é desvelar as motivações que conduzem os estudantes de Serviço Social do gênero masculino a 

escolherem este curso, bem como, suas percepções a respeito da profissão. 
 

Trata-se de pesquisa mista, de nível exploratório, instrumentalizada por questionário tipo survey (PINSONNEAULT; 

KRAEMER Apud FREITAS; FARIA, 2017). Os questionários foram elaborados na perspectiva da Escala Likert (1932) que, de 

acordo com Júnior (#38) Costa (2014, p. 3) “é usada para medir concordância de pessoas a determinadas afirmações 

METODOLOGIA relacionadas a construtos de interesse”. Por tratar-se de uma pesquisa de natureza mista e, portanto, não centrada em 

pressupostos probabilísticos, os sujeitos de pesquisa serão definidos por conveniência de interesse em participação. 

Entendemos que este critério de definição dos sujeitos não gerará vieses ao estudo, uma vez que na sistematização dos 

dados, serão observados os marcadores sociais de gênero, objeto central desta pesquisa. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No Brasil, segundo dados corroborados pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS, 2006), o indicador de mulheres 

exercendo a profissão de Assistente Social é de 97%, enquanto somente 3% são homens no exercício profissional de 

Assistente Social. Associa-se a estes dados, a interpretação de que a profissão ainda é vista como sendo de caráter 

predominantemente feminino, com pouca capilaridade entre o gênero masculino. A partir de um conhecimento prévio das 

protoformas da profissão, é relevante compreender as razões da baixa ocorrência de pessoas do gênero masculino, bem 

como, os que lhes motiva a ingressar e permanecer no curso, mesmo diante de um eventual desconhecimento a respeito 

dos sentidos da profissão no cenário contemporâneo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Haja vista que a pesquisa ainda não está concluída, apresentamos como reflexões preliminares que embora o Serviço Social 

ainda seja considerado profissão de predominância feminina, o gênero masculino eventualmente demonstra interesse pelo 

curso em razão de sua identidade atribuída, relacionadas a atividades de cuidado, pouco remuneradas e com baixo 

reconhecimento social. Neste sentido, avalia-se que o Serviço Social não possui uma essência feminina mas, torna-se uma 

profissão mais procurada pelo público feminino devido à ideologia patriarcal que se reproduz pela educação sexista. 
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TITULO Romance em fins do século XIX e inicio do XX: Masculinidades negras em 'Rei Negro' de Henrique Coelho Netto 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Henrique Maximiliano Coelho Neto escreveu, em 1914, a obra intitulada ‘Rei Negro’ na qual apresenta como protagonista o 

escravo Macambira. Este, por sua vez, apresenta uma característica que o difere dos demais escravos, é de ascendência 

nobre. Com essa premissa, o estudo visa à desconstrução de representações herméticas em torno da história dos negros ao 

analisar a identidade que caracteriza a personagem Macambira. Deste modo, como o autor qualifica o homem negro no 

romance? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desconstruir a imagem do homem negro escravizado por intermédio da análise histórica da literatura brasileira em 

específico a obra Rei Negro, sobretudo, do personagem Macambira. 
 

O estudo utilizou a literatura como fonte e para o seu tratamento o método de análise proposto pela desconstrução do 

METODOLOGIA discurso, por intermédio das dicotomias referentes às representações dos personagens masculinos do romance, isto é, 

como o autor os caracterizam. A forma de análise dos resultados se ampara nas propostas de Stuart Hall (2015). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Macambira é representado de três formas: escravo, capitão-do-mato e rei. Ao traçar um paralelo entre essas representações 

podemos perceber que há uma disputa quanto à forma que Coelho Netto apresenta sua personalidade e em como 

Macambira a manifesta, isto é, através de arquétipos do masculino. Macambira adquiri características diferentes ao se 

relacionar com outras personagens e revelam estigmas que permeiam o mundo masculino. No caso, mediadas por 

dificuldades de se relacionar e se sentir inserido entre os demais, logo, percebido como outsider, alguém evitado devido as 

suas responsabilidades, seja como rei ou como capitão-do-mato. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A narrativa faz uso das representações para traduzir não só o sofrimento de um homem escravo, subjugado, coisificado, 

bestializado, mas o apagamento de seu passado e sua origem. Ao recuperar sua origem africana, perdida, deixa de ser 

apenas o homem negro escravo e se torna o rei-guerreiro de uma nação, logo, o romance permite descontruir 

representações que permeiam construções históricas forjadas para a identidade negra masculina no Brasil. A obra permite 

refazer o passado da história masculina negra ao possibilitar a desconstrução de identidades costumeiramente atribuídas 

aos negros. 
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TITULO 
Detecção do vírus da cinomose em cães atendidos rotineiramente no HOVET/UNISA por meio da reação em cadeia da 

polimerase através da Transcriptase Reversa (RT-PCR). 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cinomose canina é ocasionada por um vírus que pertence à família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus. É uma doença 

infecciosa que acomete, principalmente, cães jovens ou sem imunidade prévia. É uma doença que possui alta morbidade e 

letalidade, sendo uma das principais causas de óbito no Brasil. Estudo relata que a enfermidade está associada a cães 

semidomiciliados, aos que são vacinados em casas agropecuárias ou com falhas no protocolo vacinal. Apesar de afetar 

diversos hospedeiros domésticos e selvagens, a principal fonte de infecção é o cão doméstico 
 

 

 

OBJETIVOS 
Detectar o vírus da cinomose em cães atendidos rotineiramente no HOVET/UNISA por meio da reação em cadeia da 

polimerase através da Transcriptase Reversa (RT-PCR). 
 

No período de Agosto de 2017 a Maio de 2018 foram avaliados 11 cães com suspeita clínica compatível com cinomose, 

independente da raça e idade. Entendeu-se como suspeita clínica, animais apresentando febre, quadros respiratórios, 

METODOLOGIA 
gastroentéricos e/ou neurológico associados ou não a hiperqueratose de coxins. Nesses animais, foi colhida urina, através 

de cistocentese, que foi submetida a RT-PCR, após o RNA total ser extraído com Trizol e o cDNA ser realizado com primers 

randômicos, com primers direcionados à nucleoproteína viral, . As bandas de 331pb foram reveladas através da 

transiluminação do gel em luz ultravioleta após corrida eletroforética 
 

 
 

RESULTADOS 

Foi detectado o vírus da cinomose em 27,3% (3) dos cães com suspeita clínica. Os animais que participaram do trabalho 

possuíam idade entre 3 meses e 14 anos, sendo a sua maioria macho. Alguns cães apresentavam histórico de vacinação em 

casa de ração e outros apenas a vacinação anti-rábica e todos tinham acesso à rua. Na anamnese realizada durante a 

consulta, foi observado que muitos proprietários não dispunham da informação sobre a importância da vacinação realizada 

e supervisionada por um Médico Veterinário e que a vacinação contra a raiva não é a única essencial para o animal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os resultados apresentados, nesse estudo, indicam que o vírus pode estar presente nos cães com sintomatologia clínica 

compatível para cinomose no Hospital Veterinário UNISA e que a implementação de um programa de educação em saúde 

animal no Hospital Veterinário seria necessário para esclarecer os proprietários sobre as vacinações essenciais dos cães. 
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TITULO 
Detecção do vírus da cinomose em cães atendidos rotineiramente no HOVET/UNISA por meio da reação em cadeia da 

polimerase através da Transcriptase Reversa (RT-PCR). 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cinomose canina é ocasionada por um vírus que pertence à família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus. É uma doença 

infecciosa que acomete, principalmente, cães jovens ou sem imunidade prévia. É uma doença que possui alta morbidade e 

letalidade, sendo uma das principais causas de óbito no Brasil. Estudo relata que a enfermidade está associada a cães 

semidomiciliados, aos que são vacinados em casas agropecuárias ou com falhas no protocolo vacinal. Apesar de afetar 

diversos hospedeiros domésticos e selvagens, a principal fonte de infecção é o cão doméstico 
 

 

 

OBJETIVOS 
Detectar o vírus da cinomose em cães atendidos rotineiramente no HOVET/UNISA por meio da reação em cadeia da 

polimerase através da Transcriptase Reversa (RT-PCR). 
 

No período de Agosto de 2017 a Maio de 2018 foram avaliados 11 cães com suspeita clínica compatível com cinomose, 

independente da raça e idade. Entendeu-se como suspeita clínica, animais apresentando febre, quadros respiratórios, 

METODOLOGIA 
gastroentéricos e/ou neurológico associados ou não a hiperqueratose de coxins. Nesses animais, foi colhida urina, através 

de cistocentese, que foi submetida a RT-PCR, após o RNA total ser extraído com Trizol e o cDNA ser realizado com primers 

randômicos, com primers direcionados à nucleoproteína viral, . As bandas de 331pb foram reveladas através da 

transiluminação do gel em luz ultravioleta após corrida eletroforética 
 

 
 

RESULTADOS 

Foi detectado o vírus da cinomose em 27,3% (3) dos cães com suspeita clínica. Os animais que participaram do trabalho 

possuíam idade entre 3 meses e 14 anos, sendo a sua maioria macho. Alguns cães apresentavam histórico de vacinação em 

casa de ração e outros apenas a vacinação anti-rábica e todos tinham acesso à rua. Na anamnese realizada durante a 

consulta, foi observado que muitos proprietários não dispunham da informação sobre a importância da vacinação realizada 

e supervisionada por um Médico Veterinário e que a vacinação contra a raiva não é a única essencial para o animal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os resultados apresentados, nesse estudo, indicam que o vírus pode estar presente nos cães com sintomatologia clínica 

compatível para cinomose no Hospital Veterinário UNISA e que a implementação de um programa de educação em saúde 

animal no Hospital Veterinário seria necessário para esclarecer os proprietários sobre as vacinações essenciais dos cães. 
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INTRODUCAO 

O vírus da Hepatite E (HEV) é um dos cinco vírus que podem causar hepatite em seres humanos. É um patógeno que pode 

acometer seres humanos de forma sintomática e outros mamíferos de forma assintomática. É responsável por ser um 

emergente problema de saúde pública global, há estimativa de 3 milhões de casos humanos e mais de 70.000 óbitos por 

ano. Alguns países da América Latina como México, Cuba e Venezuela apresentaram, no passado, surtos de HEV-1 e HEV-2, 

genótipos relacionados com questões de saneamento básico inadequado e contaminação de água. Em países    

desenvolvidos existe outro padrão epidemiológico, onde o genótipo prevalente é o HEV-3 que é associado ao consumo de 

carne e vísceras mal-cozidas ou cruas de animais infectados, principalmente suínos, reservatórios do vírus. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar uma revisão sistemática do cenário epidemiológico da Hepatite E na América Latina. 

 

A revisão sistemática foi composta por uma síntese dos resultados de estudos primários epidemiológicos de HEV na 

METODOLOGIA América Latina utilizando a pergunta de revisão, critérios de inclusão e exclusão, estratégias para a busca do universo de 

pesquisas, orientação para a seleção do material, análise e síntese dos dados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram resgatados um total de 367 artigos e após aplicação dos critérios de exclusão, restaram 52 artigos que foram 

segregados em dois grupos: HEV em seres humanos e HEV em animais. Os valores de prevalência de HEV, em seres 

humanos, foram variados de acordo com os grupos amostrados da população. Nos grupos de maior representatividade da 

população geral, a média foi de 5,7%, evidenciando uma característica endêmica sem presença de surtos, padrão parecido 

com o que acontece na Europa, Estados Unidos e Japão. O genótipo envolvido é o HEV-3 que está diretamente relacionado 

com a via de transmissão zoonótica, principalmente, através do consumo inadequado de carne ou vísceras de suínos. Os 

valores de prevalência dos animais nas fazendas de suínos e abatedouros foram altos, com valor médio entre os estudos de 

26,1%, evidenciando portando a circulação do HEV-3 em animais assintomáticos destinados ao consumo humano. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O padrão epidemiológico do HEV na América Latina ocorre de forma endêmica com baixos valores de prevalência na 

população humana e altos valores na população de suínos. Seria indicado estudos direcionados a população geral, visto que 

a maioria dos estudos encontrados foram em grupos específicos expostos a fatores de risco gerando viés amostral, além 

disso, seria necessária a padronização das técnicas sorológicas de diagnóstico associado ao uso de técnicas de biologia 

molecular e análise filogenética para caracterizar os genótipos e subtipos circulantes. 
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TITULO TRATAMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES ANTICOAGULADOS 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

É sabido que a doença cardiovascular está entre as principais causas de morte, como o infarto do miocárdio, acidente 

vascular cerebral, síndrome coronariana aguda e tromboembolismo venoso. Mediante isto, tem se aumentado o número de 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais. A gestão de complicações hemorrágicas após uma extração dentária é 

uma habilidade essencial para o dentista. Desta forma cabe a este profissional conhecer a ação desses fármacos, suas 

interações medicamentosas e principalmente os riscos operatórios que paciente que faze uso de anticoagulantes está 

exposto. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é contribuir para o manejo do controle do sangramento operatório após exodontia simples em 

pacientes anticoagulados com medidas homeostáticas locais. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura realizada através de bases de dados PubMed, Scielo, Medline e Google 

Acadêmico. Foram selecionados doze artigos publicados nos últimos cinco anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A avaliação de risco antes de embarcar em uma exodontia pode permitir que o cirurgião dentista antecipe-se a 

complicações, tais como hemorragia. Isto envolve um planejamento cuidadoso e uma análise aprofundada da história 

médica. Os pacientes que estão tomando anticoagulantes orais, muitas vezes têm condições médicas graves para os quais 

o anticoagulante está sendo utilizado, bem como outras doenças sistêmicas. E, portanto, compete ao profissional da saúde 

oral identificar e considerar essas doenças como parte da gestão abrangente centrada no paciente anticoagulado. O exame 

subjetivo é uma ferramenta essencial para a avaliação do risco de hemorragia pós-extração, uma anamnese bem realizada 

consiste em averiguar antecedentes pessoais, cirúrgicos e procedimentos médicos exposto recentemente. É importante 

perguntar ao paciente sobre sangramentos anteriores, determinar como lidaram com a cirurgia dental anterior, seus cortes e 

lacerações. A literatura recomenda não suspender o uso de drogas antiplaquetárias, já que as medidas hemostáticas locais 

são suficientes para controlar o sangramento. Em casos onde o controle da homeostase em que a sutura e a pressão digital 

não são possíveis é necessário avaliar a etiologia do sangramento e o uso de terapias de suporte pode ser empregadas, 

como o uso da gaze hemostática, sutura reabsorvível, agentes químicos como bochecho com ácido tranexâmico 5%, nitrato 

de prata 95% introduzido diretamente sobre a área de sangramento, cera de osso, cauterização de pequenos vasos e cola de 

fibrina pode-se oferecer assistência para o controle hemorrágico. Devem ser dadas instruções claras ao paciente sobre os 

cuidados no pós-operatório. Esta etapa não deve ser esquecida, já que a incapacidade de cuidar da área adequadamente 

pode causar uma hemorragia secundária. 
 

 

 
CONCLUSOES Medidas homeostáticas locais são suficientes para controlar o sangramento em pacientes anticoagulados. 
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TITULO TRATAMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES ANTICOAGULADOS 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

É sabido que a doença cardiovascular está entre as principais causas de morte, como o infarto do miocárdio, acidente 

vascular cerebral, síndrome coronariana aguda e tromboembolismo venoso. Mediante isto, tem se aumentado o número de 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais. A gestão de complicações hemorrágicas após uma extração dentária é 

uma habilidade essencial para o dentista. Desta forma cabe a este profissional conhecer a ação desses fármacos, suas 

interações medicamentosas e principalmente os riscos operatórios que paciente que faze uso de anticoagulantes está 

exposto. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é contribuir para o manejo do controle do sangramento operatório após exodontia simples em 

pacientes anticoagulados com medidas homeostáticas locais. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura realizada através de bases de dados PubMed, Scielo, Medline e Google 

Acadêmico. Foram selecionados doze artigos publicados nos últimos cinco anos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A avaliação de risco antes de embarcar em uma exodontia pode permitir que o cirurgião dentista antecipe-se a 

complicações, tais como hemorragia. Isto envolve um planejamento cuidadoso e uma análise aprofundada da história 

médica. Os pacientes que estão tomando anticoagulantes orais, muitas vezes têm condições médicas graves para os quais 

o anticoagulante está sendo utilizado, bem como outras doenças sistêmicas. E, portanto, compete ao profissional da saúde 

oral identificar e considerar essas doenças como parte da gestão abrangente centrada no paciente anticoagulado. O exame 

subjetivo é uma ferramenta essencial para a avaliação do risco de hemorragia pós-extração, uma anamnese bem realizada 

consiste em averiguar antecedentes pessoais, cirúrgicos e procedimentos médicos exposto recentemente. É importante 

perguntar ao paciente sobre sangramentos anteriores, determinar como lidaram com a cirurgia dental anterior, seus cortes e 

lacerações. A literatura recomenda não suspender o uso de drogas antiplaquetárias, já que as medidas hemostáticas locais 

são suficientes para controlar o sangramento. Em casos onde o controle da homeostase em que a sutura e a pressão digital 

não são possíveis é necessário avaliar a etiologia do sangramento e o uso de terapias de suporte pode ser empregadas, 

como o uso da gaze hemostática, sutura reabsorvível, agentes químicos como bochecho com ácido tranexâmico 5%, nitrato 

de prata 95% introduzido diretamente sobre a área de sangramento, cera de osso, cauterização de pequenos vasos e cola de 

fibrina pode-se oferecer assistência para o controle hemorrágico. Devem ser dadas instruções claras ao paciente sobre os 

cuidados no pós-operatório. Esta etapa não deve ser esquecida, já que a incapacidade de cuidar da área adequadamente 

pode causar uma hemorragia secundária. 
 

 

 
CONCLUSOES Medidas homeostáticas locais são suficientes para controlar o sangramento em pacientes anticoagulados. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo (Ballou, 2006), a logística é um conjunto de atividades que se repetem ao logo da cadeia de suprimentos, desde a 

obtenção de insumos até o descarte do produto final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, 

influenciando no setor de vendas ao prover soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento 

exato que se é requisitado e dessa forma contribui para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada 

vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar 

às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa Atlas Schindler (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, que também contribui com o setor  

de compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia a dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária, de acordo com a 

demanda comercial. E por fim, o setor de transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e 

preservando a segurança das cargas transportadas até o consumidor final. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, outro ponto de extrema importância é que haja uma boa comunicação entre as áreas, com esta pesquisa foi notável 

que a empresa Atlas Schindler preserva a boa comunicação para um fluxo contínuo e assim, diminuindo a margem dos erros 

dentro da organização. E por fim, concluímos que para uma boa estratégia é imprescindível o envolvimento e 

comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo (Ballou, 2006), a logística é um conjunto de atividades que se repetem ao logo da cadeia de suprimentos, desde a 

obtenção de insumos até o descarte do produto final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, 

influenciando no setor de vendas ao prover soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento 

exato que se é requisitado e dessa forma contribui para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada 

vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar 

às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa Atlas Schindler (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, que também contribui com o setor  

de compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia a dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária, de acordo com a 

demanda comercial. E por fim, o setor de transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e 

preservando a segurança das cargas transportadas até o consumidor final. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, outro ponto de extrema importância é que haja uma boa comunicação entre as áreas, com esta pesquisa foi notável 

que a empresa Atlas Schindler preserva a boa comunicação para um fluxo contínuo e assim, diminuindo a margem dos erros 

dentro da organização. E por fim, concluímos que para uma boa estratégia é imprescindível o envolvimento e 

comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo (Ballou, 2006), a logística é um conjunto de atividades que se repetem ao logo da cadeia de suprimentos, desde a 

obtenção de insumos até o descarte do produto final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, 

influenciando no setor de vendas ao prover soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento 

exato que se é requisitado e dessa forma contribui para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada 

vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar 

às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa Atlas Schindler (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, que também contribui com o setor  

de compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia a dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária, de acordo com a 

demanda comercial. E por fim, o setor de transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e 

preservando a segurança das cargas transportadas até o consumidor final. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, outro ponto de extrema importância é que haja uma boa comunicação entre as áreas, com esta pesquisa foi notável 

que a empresa Atlas Schindler preserva a boa comunicação para um fluxo contínuo e assim, diminuindo a margem dos erros 

dentro da organização. E por fim, concluímos que para uma boa estratégia é imprescindível o envolvimento e 

comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO ATUAÇÃO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NA EMPRESA ATLAS SCHINDLER 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo (Ballou, 2006), a logística é um conjunto de atividades que se repetem ao logo da cadeia de suprimentos, desde a 

obtenção de insumos até o descarte do produto final, passando pelas fases de produção, armazenagem e distribuição, 

influenciando no setor de vendas ao prover soluções necessárias para garantir a disponibilidade do produto no momento 

exato que se é requisitado e dessa forma contribui para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Em um mundo cada 

vez mais competitivo a logística e o conceito de cadeia de suprimentos torna-se cada vez mais um diferencial que pode dar 

às empresas uma vantagem competitiva extraordinária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pesquisar, analisar e descrever as quatro subáreas da logística (PPCP, Compras, Estoque e Transporte) verificando a 

importância da integração com as demais áreas da empresa Atlas Schindler, no sentido de contribuir com a estratégia e 

objetivos da organização. 
 

 

 
Foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que fornece informações que ampliam a visão do 

METODOLOGIA leitor com o assunto abordado e dão suporte à construção dos conceitos. Foram utilizados dados secundários tais como 

livros e site da empresa, além de informações decorrentes do conhecimento da organização. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Ao demonstrar a integração das subáreas abordadas neste artigo na empresa Atlas Schindler (Compras, Estoque, PPCP e 

transporte), podemos relacionar a importância que cada um contribui para o bom andamento dos processos. A área de 

compras assegura o fornecimento de todos os materiais para produção e execução das atividades. O estoque gerencia, 

movimenta e armazena todas as matérias primas, produtos semiacabados e acabados, que também contribui com o setor  

de compras sinalizando o nível do estoque. O PPCP é a área de decisão de manufatura, onde planeja de maneira exata o que 

deve ser produzido no dia a dia, sem desperdícios de matérias primas ou mão de obra desnecessária, de acordo com a 

demanda comercial. E por fim, o setor de transporte, que tem a missão de efetuar as entregas nos prazos estabelecidos e 

preservando a segurança das cargas transportadas até o consumidor final. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como pressuposto mostrar de maneira objetiva a importância da logística integrada para um bom 

funcionamento de toda a cadeia logística, as subáreas contribuem com cada processo especifico focando no mesmo 

objetivo, outro ponto de extrema importância é que haja uma boa comunicação entre as áreas, com esta pesquisa foi notável 

que a empresa Atlas Schindler preserva a boa comunicação para um fluxo contínuo e assim, diminuindo a margem dos erros 

dentro da organização. E por fim, concluímos que para uma boa estratégia é imprescindível o envolvimento e 

comprometimento de todas as áreas dentro da organização. 
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TITULO GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E SUA RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DE MERCADO 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho propõe analisar a relação entre o Green Supply Chain e as estratégias de mercado que alavancam 

competitividade. O GSCM surgiu para incrementar uma análise sustentável ao Supply Chain Management, envolvendo a ele o 

gerenciamento ambiental nas tomadas de decisões e no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tratando-se das 

estratégias de mercado, o paralelo é traçado devido ao ambiente corporativo apresentar grande concorrência e 

competitividade alta, obrigando as organizações a se destacarem e fugirem do comum para conquistar os clientes, ganhar e 

consolidar espaço. A implementação de uma gestão verde da cadeia de suprimentos dentro das organizações é vista como 

estopim para alavancar a competitividade e sobressair-se no meio corporativo, atuando ainda na redução dos custos de 

produção e agregando valor ao produto acabado. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo central é selecionar dados bibliográficos, tais como artigos científicos e livros, que elucidem o GSCM e sua 

aplicação dentro das organizações, relacionando-o com as estratégias de competitividade presentes dentro do meio 

corporativo, a fim de evidenciar que é possível alavancar competitividade com a adoção de medidas sustentáveis dentro da 

cadeia de suprimentos 
 

 

 
Através do estudo exploratório, qualitativo e de revisão bibliográfica, foi possível adquirir familiaridade com o tema em 

questão, utilizando livros e artigos para apanhar o maior embasamento teórico imaginável, descobrir novas ideias e, 

METODOLOGIA também, associar às existentes, buscando analisar os pontos positivos da implementação do GSCM a partir de uma nova 

ótica e trazer um profundo estudo acerca dos métodos que são capazes de alavancar competitividade dentro de uma nova 

investida sustentável no ambiente corporativo. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Em suma, após toda a minuciosa análise realizada, foi possível constatar a importância de uma nova abordagem sustentável 

dentro da cadeia de suprimentos inicial. Impor o GSCM às empresas é importante porque traz uma visão que engloba 

sustentabilidade, considerando o planeta, as pessoas e os lucros como partes indispensáveis do sucesso sustentável e 

corporativo. Por fim, este trabalho elucida que as medidas sustentáveis adotadas pelas organizações contribuem para que 

ocorra um salto em relação aos concorrentes, justamente porque, ao adotar o GSCM, inovação e práticas preocupadas com 

o ambiente, as organizações atingem um patamar de destaque, em que os gastos são minimizados e clientes passam a 

analisar com bons olhos as práticas sustentáveis tomadas, se aproximando das organizações com essa visão explicita, 

gerando, por fim, um aumento de demanda. 
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TITULO Genótipos circulantes em amostras de cães com diarreia com suspeita de parvovirose canina. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O parvovírus canino tipo 2 (CPV-2), pertencente à família Parvoviridae, é um vírus não envelopado e seu genoma é 

constituído por bases de DNA de cadeia simples. O CPV-2 foi identificado pela primeira vez em 1978 e, em 1980, foi relatado 

como sendo comum em todo o mundo. Com o passar do tempo, houve o aparecimento de duas variantes, a CPV-2a e CPV- 

2b, que substituíram progressivamente o tipo original. Na última década uma nova estirpe, CPV-2c, emergiu.A indentificação 

e monitoramento das estirpes de CPV são importantes na compreensão da evolução viral e no desenvolvimento de medidas 

preventivas. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar os genótipos circulantes em amostras de cães com diarreia com suspeita de parvovirose canina 

 

Foram sequenciadas 11 amostras de DNA de parvovírus canino provenientes de amostras de fezes diarreicas de cães. O 

DNA viral foi extraído por meio de um kit comercial Pure Link Genomic (Invitrogen®). Para a amplificação parcial do gene da 

VP2 foi utilizado o set de primers 555For/555Rev (4003–4585) que gera um fragmento de 583 pb, que incluem os hotspot 

das posições de aminoácido 426 e 555. A reação de sequenciamento de DNA foi feita com o kit comercial BigDye 3.1 

(Applied BiosystemsTM), sendo que as sequências foram resolvidas em sequenciador automático ABI-3500 (Applied 

METODOLOGIA 
Biosystems®). Os cromatogramas gerados foram submetidos ao aplicativo Phred para avaliação da qualidade dos mesmos, 

utilizando-se apenas posições com escore superior a 20 (1 erro a cada 100 nucleotídeos). Em seguida as sequências foram 

montadas com o programa CAP3 e sendo a mesma submetida ao BLASTn para confirmação do sequenciamento. As 

sequências obtidas foram editadas por meio do programa BioEdit 7.2.5 e neste mesmo programa os hotspots foram 

identificados. A sequências de parvovirus canino usadas como referência estão na tabela 1. Tabela 1. Sequências de 

referência, tipo e posição dos hot spots GenBank Tipo 426 555 M38245 (EUA) CPV-2 G (Asp) AAT (Asn) M24000 (EUA) CPV- 

2a T (Tyr) AAT (Asn) DQ340434 (BR) CPV-2a T (Tyr) AAT (Asn) DQ340409 (BR) CPV-2b T (Tyr) GAT (Asp) 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 11 amostras sequenciadas, 10 (90,9%) foram classificadas como pertencente ao genótipo 2b e uma como 2a, 

demonstrado a predominância desse genótipo nos cães apresentando diarreia, resultado esperado, pois ainda é o genótipo 

predominante no Brasil. Não foi encontrado a genótipo 2c, grupo emergente que é vinculado a casos de sintomas clínicos 

inclusive em animais adultos, por não estar presente nas amostras vacinais. 
 

 

 
CONCLUSOES Houve predominância do genótipo CPV-2b nos cães com sintoma compatível com parvovirose canina. 
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TITULO Genótipos circulantes em amostras de cães com diarreia com suspeita de parvovirose canina. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O parvovírus canino tipo 2 (CPV-2), pertencente à família Parvoviridae, é um vírus não envelopado e seu genoma é 

constituído por bases de DNA de cadeia simples. O CPV-2 foi identificado pela primeira vez em 1978 e, em 1980, foi relatado 

como sendo comum em todo o mundo. Com o passar do tempo, houve o aparecimento de duas variantes, a CPV-2a e CPV- 

2b, que substituíram progressivamente o tipo original. Na última década uma nova estirpe, CPV-2c, emergiu.A indentificação 

e monitoramento das estirpes de CPV são importantes na compreensão da evolução viral e no desenvolvimento de medidas 

preventivas. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar os genótipos circulantes em amostras de cães com diarreia com suspeita de parvovirose canina 

 

Foram sequenciadas 11 amostras de DNA de parvovírus canino provenientes de amostras de fezes diarreicas de cães. O 

DNA viral foi extraído por meio de um kit comercial Pure Link Genomic (Invitrogen®). Para a amplificação parcial do gene da 

VP2 foi utilizado o set de primers 555For/555Rev (4003–4585) que gera um fragmento de 583 pb, que incluem os hotspot 

das posições de aminoácido 426 e 555. A reação de sequenciamento de DNA foi feita com o kit comercial BigDye 3.1 

(Applied BiosystemsTM), sendo que as sequências foram resolvidas em sequenciador automático ABI-3500 (Applied 

METODOLOGIA 
Biosystems®). Os cromatogramas gerados foram submetidos ao aplicativo Phred para avaliação da qualidade dos mesmos, 

utilizando-se apenas posições com escore superior a 20 (1 erro a cada 100 nucleotídeos). Em seguida as sequências foram 

montadas com o programa CAP3 e sendo a mesma submetida ao BLASTn para confirmação do sequenciamento. As 

sequências obtidas foram editadas por meio do programa BioEdit 7.2.5 e neste mesmo programa os hotspots foram 

identificados. A sequências de parvovirus canino usadas como referência estão na tabela 1. Tabela 1. Sequências de 

referência, tipo e posição dos hot spots GenBank Tipo 426 555 M38245 (EUA) CPV-2 G (Asp) AAT (Asn) M24000 (EUA) CPV- 

2a T (Tyr) AAT (Asn) DQ340434 (BR) CPV-2a T (Tyr) AAT (Asn) DQ340409 (BR) CPV-2b T (Tyr) GAT (Asp) 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 11 amostras sequenciadas, 10 (90,9%) foram classificadas como pertencente ao genótipo 2b e uma como 2a, 

demonstrado a predominância desse genótipo nos cães apresentando diarreia, resultado esperado, pois ainda é o genótipo 

predominante no Brasil. Não foi encontrado a genótipo 2c, grupo emergente que é vinculado a casos de sintomas clínicos 

inclusive em animais adultos, por não estar presente nas amostras vacinais. 
 

 

 
CONCLUSOES Houve predominância do genótipo CPV-2b nos cães com sintoma compatível com parvovirose canina. 
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TITULO A utilização das escalas de dor em pacientes de unidades de terapia intensiva 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A dor é um evento comum nos diversos cenários que envolvem a assistência à saúde, bem definida pela Associação 

Internacional para o Estudo da Dor, como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano atual 

ou potencial do tecido. Sendo assim, a dor foi inserida pela sociedade americana de dor (American Pain Society) como o 

quinto sinal vital em um ambiente clínico em que também são avaliados os outros sinais vitais, quais sejam: temperatura, 

pulso, respiração e pressão artéria, no ano de 1996.1 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar os instrumentos para mensurar a dor de pacientes em unidades de terapia intensiva por profissionais da saúde. 

 

 

METODOLOGIA 
Feito uma revisão de literatura nas bases BDENF, MEDLINE e SCIELO, de artigos com textos completos, recorte temporal de 

11 anos e língua portuguesa com os descritores: Dor, Cuidados de Enfermagem, Cuidados Críticos (Terapia Intensiva). 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Existem três escalas mais utilizadas para mensuração da dor em pacientes adultos. A escala Numérica, no qual o paciente 

dá uma nota com valor de 0 à 10 sendo o escore: 0 ausência da dor, score 1 (um) a 3 (três) dor leve, escore 4 (quatro) a 6 

(seis) dor moderada e de 7 (sete) a 10 dor mais intensa. Outra escala é a Escala Visual Analógica (EVA), que além de se 

utilizar dos números para mensurar o episódio álgico, é observado a face de dor do paciente para se chegar a um score de 

ausência, leve, moderada e intensa dor. Aqui no Brasil as unidades de terapia intensiva (UTI) utilizam-se da escala EVA como 

instrumento para mensuração álgica. Também tem-se a escala Behavioral Pain Scal (BPS) traduzida, (Comportamento da 

Dor) parece ser a que reúne mais consenso para ser utilizada na prática clínica em Unidade de Terapia Intensiva. A BPS é 

uma escala internacional adaptada para o Brasil, é usada para avaliar a dor em pacientes sedados e inconscientes sob 

ventilação mecânica, ela consiste na avaliação de três aspectos: expressão facial, movimentos corporais e tolerância à 

ventilação mecânica, ela permite definir a intensidade da dor com score de 3 (três) a 12 (doze), sendo 3 ausência de dor, 6 

(seis) dor moderada e 12 a maior intensidade da dor.2,3,4 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

São três escalas conhecidas e utilizadas para avaliar a dor de pacientes em unidades de terapia intensiva, porém cada uma 

delas apresenta sua particularidade como necessidade de conhecer números, observação de face e relação com escala 

numérica e a utilização da avaliação de dor em pacientes sedados. 
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TITULO O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DETERMINANTE NO PREÇO DE VENDA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em decorrência da alta carga tributária e sua complexidade resultante da atual situação econômica do país, empresas 

buscam meios de inserir práticas de elisão fiscal em seus custos, que representam uma grande porcentagem se comparado 

a todo montante. “Quais impactos da escolha do regime tributário para empresa do segmento de comércio em seu preço de 

venda? ”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo demonstrar de forma pratica os impactos que sofrem o preço de venda e todo seu 

planejamento de acordo com a tomada de decisão das organizações quanto á qual regime tributário optar, limitando-se até o 

lucro bruto no resultado para análise. 
 

 

 
Para realização deste estudo a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de modo geral. Assim visando a 

METODOLOGIA demonstração e análise de toda a pesquisa de forma qualitativa, descritiva e hipotética aplicamos a base de conhecimento 

adquirido em um estudo de caso prático direcionado a obtenção de resultados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nesse estudo de caso, consideramos uma empresa do ramo comercial revendedora de móveis (dormitórios); que realiza 

uma compra de 150 kits custando R$ 2.000,00 cada e revende o mesmo total. Esta compra gerou custo liquido de aquisição 

diferente para cada regime tributário em junção da recuperação dos tributos: Lucro Real R$1.455,00 – Lucro Presumido 

R$1.640,00 – Simples Nacional R$2.000,00. Seguimos com margem de contribuição de 40% (Despesas – Margem de Lucro) 

o que resultou em preço de Venda diferente: Lucro Real R$4.442,75 – Lucro Presumido R$4.276,40 – Simples Nacional 

R$4.150,24. Assim, ao realizar a venda total de seus estoques chega-se a um faturamento de: Lucro real R$ 666.412,21 – 

Lucro Presumido R$ 641.460,23 – Simples Nacional R$ 622.535,80. Que apresentará uma diferenciação no Lucro Bruto 

devido a distinção de apuração de impostos nos regimes tributário, tanto na compra quanto na venda: Lucro Real R$ 

266.564,89 – Lucro Presumido R$ 255.835,53 – Simples Nacional R$ 249.014,32. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que os impactos são notáveis entre os regimes de tributação quando comparados ao faturamento das 

instituições. No simples nacional não é usado alíquota de crédito tributário, enquanto no lucro presumido é creditado 18% 

ICMS e no Real: PIS 1,65% COFINS 7,6% e ICMS 18% sobre valor da compra. Na venda são usadas as mesmas alíquotas no 

Lucro real referente a recolhimento, mudando no lucro presumido que terá que recolher PIS 0,65%, COFINS 3% e ICMS 18%, 

já no simples nacional irá ser usada alíquota da tabela do anexo I que trará influência na formação do preço de venda. Diante 

disso, o faturamento e o lucro bruto apresentado, demonstram as variáveis formações dos preços de venda, com devido 

planejamento tributário. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

SILLOS, Livio Augusto De. Planejamento tributário: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Livraria E Editora Universitaria 
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TITULO O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DETERMINANTE NO PREÇO DE VENDA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em decorrência da alta carga tributária e sua complexidade resultante da atual situação econômica do país, empresas 

buscam meios de inserir práticas de elisão fiscal em seus custos, que representam uma grande porcentagem se comparado 

a todo montante. “Quais impactos da escolha do regime tributário para empresa do segmento de comércio em seu preço de 

venda? ”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo demonstrar de forma pratica os impactos que sofrem o preço de venda e todo seu 

planejamento de acordo com a tomada de decisão das organizações quanto á qual regime tributário optar, limitando-se até o 

lucro bruto no resultado para análise. 
 

 

 
Para realização deste estudo a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de modo geral. Assim visando a 

METODOLOGIA demonstração e análise de toda a pesquisa de forma qualitativa, descritiva e hipotética aplicamos a base de conhecimento 

adquirido em um estudo de caso prático direcionado a obtenção de resultados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nesse estudo de caso, consideramos uma empresa do ramo comercial revendedora de móveis (dormitórios); que realiza 

uma compra de 150 kits custando R$ 2.000,00 cada e revende o mesmo total. Esta compra gerou custo liquido de aquisição 

diferente para cada regime tributário em junção da recuperação dos tributos: Lucro Real R$1.455,00 – Lucro Presumido 

R$1.640,00 – Simples Nacional R$2.000,00. Seguimos com margem de contribuição de 40% (Despesas – Margem de Lucro) 

o que resultou em preço de Venda diferente: Lucro Real R$4.442,75 – Lucro Presumido R$4.276,40 – Simples Nacional 

R$4.150,24. Assim, ao realizar a venda total de seus estoques chega-se a um faturamento de: Lucro real R$ 666.412,21 – 

Lucro Presumido R$ 641.460,23 – Simples Nacional R$ 622.535,80. Que apresentará uma diferenciação no Lucro Bruto 

devido a distinção de apuração de impostos nos regimes tributário, tanto na compra quanto na venda: Lucro Real R$ 

266.564,89 – Lucro Presumido R$ 255.835,53 – Simples Nacional R$ 249.014,32. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que os impactos são notáveis entre os regimes de tributação quando comparados ao faturamento das 

instituições. No simples nacional não é usado alíquota de crédito tributário, enquanto no lucro presumido é creditado 18% 

ICMS e no Real: PIS 1,65% COFINS 7,6% e ICMS 18% sobre valor da compra. Na venda são usadas as mesmas alíquotas no 

Lucro real referente a recolhimento, mudando no lucro presumido que terá que recolher PIS 0,65%, COFINS 3% e ICMS 18%, 

já no simples nacional irá ser usada alíquota da tabela do anexo I que trará influência na formação do preço de venda. Diante 

disso, o faturamento e o lucro bruto apresentado, demonstram as variáveis formações dos preços de venda, com devido 

planejamento tributário. 
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TITULO O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DETERMINANTE NO PREÇO DE VENDA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em decorrência da alta carga tributária e sua complexidade resultante da atual situação econômica do país, empresas 

buscam meios de inserir práticas de elisão fiscal em seus custos, que representam uma grande porcentagem se comparado 

a todo montante. “Quais impactos da escolha do regime tributário para empresa do segmento de comércio em seu preço de 

venda? ”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo demonstrar de forma pratica os impactos que sofrem o preço de venda e todo seu 

planejamento de acordo com a tomada de decisão das organizações quanto á qual regime tributário optar, limitando-se até o 

lucro bruto no resultado para análise. 
 

 

 
Para realização deste estudo a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de modo geral. Assim visando a 

METODOLOGIA demonstração e análise de toda a pesquisa de forma qualitativa, descritiva e hipotética aplicamos a base de conhecimento 

adquirido em um estudo de caso prático direcionado a obtenção de resultados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nesse estudo de caso, consideramos uma empresa do ramo comercial revendedora de móveis (dormitórios); que realiza 

uma compra de 150 kits custando R$ 2.000,00 cada e revende o mesmo total. Esta compra gerou custo liquido de aquisição 

diferente para cada regime tributário em junção da recuperação dos tributos: Lucro Real R$1.455,00 – Lucro Presumido 

R$1.640,00 – Simples Nacional R$2.000,00. Seguimos com margem de contribuição de 40% (Despesas – Margem de Lucro) 

o que resultou em preço de Venda diferente: Lucro Real R$4.442,75 – Lucro Presumido R$4.276,40 – Simples Nacional 

R$4.150,24. Assim, ao realizar a venda total de seus estoques chega-se a um faturamento de: Lucro real R$ 666.412,21 – 

Lucro Presumido R$ 641.460,23 – Simples Nacional R$ 622.535,80. Que apresentará uma diferenciação no Lucro Bruto 

devido a distinção de apuração de impostos nos regimes tributário, tanto na compra quanto na venda: Lucro Real R$ 

266.564,89 – Lucro Presumido R$ 255.835,53 – Simples Nacional R$ 249.014,32. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que os impactos são notáveis entre os regimes de tributação quando comparados ao faturamento das 

instituições. No simples nacional não é usado alíquota de crédito tributário, enquanto no lucro presumido é creditado 18% 

ICMS e no Real: PIS 1,65% COFINS 7,6% e ICMS 18% sobre valor da compra. Na venda são usadas as mesmas alíquotas no 

Lucro real referente a recolhimento, mudando no lucro presumido que terá que recolher PIS 0,65%, COFINS 3% e ICMS 18%, 

já no simples nacional irá ser usada alíquota da tabela do anexo I que trará influência na formação do preço de venda. Diante 

disso, o faturamento e o lucro bruto apresentado, demonstram as variáveis formações dos preços de venda, com devido 

planejamento tributário. 
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TITULO O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DETERMINANTE NO PREÇO DE VENDA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em decorrência da alta carga tributária e sua complexidade resultante da atual situação econômica do país, empresas 

buscam meios de inserir práticas de elisão fiscal em seus custos, que representam uma grande porcentagem se comparado 

a todo montante. “Quais impactos da escolha do regime tributário para empresa do segmento de comércio em seu preço de 

venda? ”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo demonstrar de forma pratica os impactos que sofrem o preço de venda e todo seu 

planejamento de acordo com a tomada de decisão das organizações quanto á qual regime tributário optar, limitando-se até o 

lucro bruto no resultado para análise. 
 

 

 
Para realização deste estudo a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de modo geral. Assim visando a 

METODOLOGIA demonstração e análise de toda a pesquisa de forma qualitativa, descritiva e hipotética aplicamos a base de conhecimento 

adquirido em um estudo de caso prático direcionado a obtenção de resultados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nesse estudo de caso, consideramos uma empresa do ramo comercial revendedora de móveis (dormitórios); que realiza 

uma compra de 150 kits custando R$ 2.000,00 cada e revende o mesmo total. Esta compra gerou custo liquido de aquisição 

diferente para cada regime tributário em junção da recuperação dos tributos: Lucro Real R$1.455,00 – Lucro Presumido 

R$1.640,00 – Simples Nacional R$2.000,00. Seguimos com margem de contribuição de 40% (Despesas – Margem de Lucro) 

o que resultou em preço de Venda diferente: Lucro Real R$4.442,75 – Lucro Presumido R$4.276,40 – Simples Nacional 

R$4.150,24. Assim, ao realizar a venda total de seus estoques chega-se a um faturamento de: Lucro real R$ 666.412,21 – 

Lucro Presumido R$ 641.460,23 – Simples Nacional R$ 622.535,80. Que apresentará uma diferenciação no Lucro Bruto 

devido a distinção de apuração de impostos nos regimes tributário, tanto na compra quanto na venda: Lucro Real R$ 

266.564,89 – Lucro Presumido R$ 255.835,53 – Simples Nacional R$ 249.014,32. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que os impactos são notáveis entre os regimes de tributação quando comparados ao faturamento das 

instituições. No simples nacional não é usado alíquota de crédito tributário, enquanto no lucro presumido é creditado 18% 

ICMS e no Real: PIS 1,65% COFINS 7,6% e ICMS 18% sobre valor da compra. Na venda são usadas as mesmas alíquotas no 

Lucro real referente a recolhimento, mudando no lucro presumido que terá que recolher PIS 0,65%, COFINS 3% e ICMS 18%, 

já no simples nacional irá ser usada alíquota da tabela do anexo I que trará influência na formação do preço de venda. Diante 

disso, o faturamento e o lucro bruto apresentado, demonstram as variáveis formações dos preços de venda, com devido 

planejamento tributário. 
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TITULO O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FORMA DETERMINANTE NO PREÇO DE VENDA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em decorrência da alta carga tributária e sua complexidade resultante da atual situação econômica do país, empresas 

buscam meios de inserir práticas de elisão fiscal em seus custos, que representam uma grande porcentagem se comparado 

a todo montante. “Quais impactos da escolha do regime tributário para empresa do segmento de comércio em seu preço de 

venda? ”. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este estudo tem por objetivo demonstrar de forma pratica os impactos que sofrem o preço de venda e todo seu 

planejamento de acordo com a tomada de decisão das organizações quanto á qual regime tributário optar, limitando-se até o 

lucro bruto no resultado para análise. 
 

 

 
Para realização deste estudo a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico de modo geral. Assim visando a 

METODOLOGIA demonstração e análise de toda a pesquisa de forma qualitativa, descritiva e hipotética aplicamos a base de conhecimento 

adquirido em um estudo de caso prático direcionado a obtenção de resultados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nesse estudo de caso, consideramos uma empresa do ramo comercial revendedora de móveis (dormitórios); que realiza 

uma compra de 150 kits custando R$ 2.000,00 cada e revende o mesmo total. Esta compra gerou custo liquido de aquisição 

diferente para cada regime tributário em junção da recuperação dos tributos: Lucro Real R$1.455,00 – Lucro Presumido 

R$1.640,00 – Simples Nacional R$2.000,00. Seguimos com margem de contribuição de 40% (Despesas – Margem de Lucro) 

o que resultou em preço de Venda diferente: Lucro Real R$4.442,75 – Lucro Presumido R$4.276,40 – Simples Nacional 

R$4.150,24. Assim, ao realizar a venda total de seus estoques chega-se a um faturamento de: Lucro real R$ 666.412,21 – 

Lucro Presumido R$ 641.460,23 – Simples Nacional R$ 622.535,80. Que apresentará uma diferenciação no Lucro Bruto 

devido a distinção de apuração de impostos nos regimes tributário, tanto na compra quanto na venda: Lucro Real R$ 

266.564,89 – Lucro Presumido R$ 255.835,53 – Simples Nacional R$ 249.014,32. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que os impactos são notáveis entre os regimes de tributação quando comparados ao faturamento das 

instituições. No simples nacional não é usado alíquota de crédito tributário, enquanto no lucro presumido é creditado 18% 

ICMS e no Real: PIS 1,65% COFINS 7,6% e ICMS 18% sobre valor da compra. Na venda são usadas as mesmas alíquotas no 

Lucro real referente a recolhimento, mudando no lucro presumido que terá que recolher PIS 0,65%, COFINS 3% e ICMS 18%, 

já no simples nacional irá ser usada alíquota da tabela do anexo I que trará influência na formação do preço de venda. Diante 

disso, o faturamento e o lucro bruto apresentado, demonstram as variáveis formações dos preços de venda, com devido 

planejamento tributário. 
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TITULO ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA DO NASF NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Brasil tem deixado de ser um pais de jovens, a população a cada dia aumenta em longevidade, e isso tem se tornado um 

problema de questão fundamental para as políticas públicas, de acordo com Estatuto do idoso em 2025 a população idosa 

pode chegar a 14%, equivalente á 32 milhões de idosos, segundo OMS a população idosa é caracterizada pela diversidade 

entre capacidade física e mental, embora muitos apresentaram dificuldades em realizar tarefas simples, as politicas 

publicas devem abranger as necessidades dessa população. Apesar das circunstâncias multifatoriais a queda é vista como 

uma das principais causas de morbimortalidade na população idosa e dentre essa multifatoriedade, muitos fatores de risco 

estão associados a quedas desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos, por diversas vezes a Atenção Básica (AB) é um 

das primeiras portas onde o idoso tem acesso ao SUS. Apesar do envelhecimento se encontrar largamente protegido no 

Brasil a Lei Orgânica da Saúde (n° 8080/90); Estatuto do Idoso – Instituído pela Lei 10741 de 1998; (PNSI) Política Nacional 

de Saúde do Idoso; ainda há muito que se fazer para essa população específica. O NASF é composto por uma equipe 

multidisciplinar composta de profissionais designados a diferentes áreas e desempenhando suas funções. As doenças 

crônicas não transmissíveis atingem de forma intensa a população mais frágil e mais vulnerável como idosos e com baixa 

escolaridade. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a atuação do fisioterapeuta a estratégia da saúde da família para o idoso caidor. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura que busca investigar a relação entre atuação do profissional da fisioterapia atuante no 

METODOLOGIA 
NASF em relação a quedas em idosos, em artigos relacionados do período de 2010 á 2017. Os termos utilizados para a 

busca, selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS).idoso, envelhecimento, quedas e prevenção de quedas fisioterapia. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudos relacionados tem mostrado que a intervenção fisioterapêutica se faz necessária e se obtém bons resultados 

mediante ao problema apresentado, podendo intervir o quanto antes. O fisioterapeuta com suas condutas e orientações 

ergonômicas domiciliares leva ao retardo na instalação de possíveis incapacidades e melhorando a qualidade de vida dos 

idosos diminuindo o risco de queda. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mediante a literatura foi possível notar o quanto a fisioterapia é importante principalmente quando se trata de atenção 

primária do idoso afim de prevenir quedas, mas também percebeu-se a limitação de instrumentos de trabalho disponíveis 

para esses profissionais, tempo reduzido, demanda muito grande de paciente por profissional, a rotatividade de 

profissionais, além da dificuldade de acessibilidade em determinado lugares em visitas domiciliares. 
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TITULO Frequência de Hiperlipidemia Primária em Schnauzers Hígidos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hiperlipidemia, aumento das concentrações séricas de triglicérides (TG) e/ou colesterol (COL), tem sido identificada mais 

frequentemente na espécie canina. E embora seja considerada uma condição benigna, pode acarretar diversas  

complicações como pancreatite, resistência insulínica, alterações neurológicas, oculares e hepáticas. Pode ser de origem 

primária (idiopática) ou secundária a endocrinopatias, obesidade, pancreatite, corticoideterapia. A hiperlipidemia primária é 

hereditária e está associada a raças específicas, principalmente o Schnauzer. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar a frequência de hiperlipidemia primária em Schnauzers no Brasil, uma vez que existem dados epidemiológicos 

apenas provenientes dos Estados Unidos e Japão. 
 

Foram incluídos nesse estudo cães hígidos da raça Schnauzer, provenientes de diversos canis do estado de São Paulo, 

clínicas veterinárias e hospital veterinário da UNISA. Todos os animais foram submetidos a completo exame clínico para se 

tentar excluir os casos de hiperlipidemia secundária. Os critérios de inclusão foram: não possuir endocrinopatia 

METODOLOGIA (Hiperadrenocorticismo, Diabetes Mellitus, Hipotireoidismo), não ser obeso, não ter recebido tratamento com 

glicocorticoides ou alimentos coadjuvantes hipolipemiantes e hipocalóricos. A constatação de hiperlipidemia foi baseada 

em concentrações séricas de TG superiores a 150 mg/dL e de COL superiores a 300 mg/dL após jejum alimentar de 12 

horas. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A casuística foi composta de 196 Schnauzers, 76 machos e 119 fêmeas, com idade média de 5, 93 ± 3,19 anos e peso médio 

de 8,16 ± 1,82 kg. A frequência de hiperlipidemia observada foi de 28% (n = 55/196. Os valores médios de TG e COL de toda 

população foram, respectivamente, de: TG 177 mg/dL ± 300 mg/dL e COL 200 ± 100 mg/dL. Dentre os 55 cães 

hiperlipidêmicos, 52,7% apresentaram hipertrigliceridemia isolada, 20% apenas hipercolesterolemia e 27,2% hiperlipidemia 

mista. Os valores médios, mínimo e máximo de TG observados foram de: 455,33 mg/dL ± 461,51 mg/dL, 32 mg/dL e 2290 

mg/dL; e de COL foram 289,96 ± 131 mg/dL, 44 mg/dL e 775,8 mg/dL. A média de peso foi de 6,79 ± 3,31 kg e a de idade 

8,43 ± 1,66 anos. Dos animais hiperlipidêmicos, 23,6% apresentavam idade entre 1 a 5 anos, 56,3% entre 5 a 10 anos e 16,3% 

apresentavam idade superior a 10 anos. E 62% apresentavam hipertrigliceridemia discreta (TG entre 150 e 400 mg/dL), 

27,5% hipertrigliceridemia moderada (TG entre 400 e 1.000 mg/dL) e 10,3% hipertrigliceridemia grave (TG (#62) 1.000 

mg/dL). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A frequência de hiperlipidemia em Schnauzers hígidos foi elevada. E por se tratar de uma doença silenciosa, mas com 

potenciais complicações clínicas ao longo dos anos, sugere-se que todos os cães desta raça sejam investigados 

rotineiramente, independente da faixa etária. 
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TITULO ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA DO NASF NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Brasil tem deixado de ser um pais de jovens, a população a cada dia aumenta em longevidade, e isso tem se tornado um 

problema de questão fundamental para as políticas públicas, de acordo com Estatuto do idoso em 2025 a população idosa 

pode chegar a 14%, equivalente á 32 milhões de idosos, segundo OMS a população idosa é caracterizada pela diversidade 

entre capacidade física e mental, embora muitos apresentaram dificuldades em realizar tarefas simples, as politicas 

publicas devem abranger as necessidades dessa população. Apesar das circunstâncias multifatoriais a queda é vista como 

uma das principais causas de morbimortalidade na população idosa e dentre essa multifatoriedade, muitos fatores de risco 

estão associados a quedas desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos, por diversas vezes a Atenção Básica (AB) é um 

das primeiras portas onde o idoso tem acesso ao SUS. Apesar do envelhecimento se encontrar largamente protegido no 

Brasil a Lei Orgânica da Saúde (n° 8080/90); Estatuto do Idoso – Instituído pela Lei 10741 de 1998; (PNSI) Política Nacional 

de Saúde do Idoso; ainda há muito que se fazer para essa população específica. O NASF é composto por uma equipe 

multidisciplinar composta de profissionais designados a diferentes áreas e desempenhando suas funções. As doenças 

crônicas não transmissíveis atingem de forma intensa a população mais frágil e mais vulnerável como idosos e com baixa 

escolaridade 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a atuação do fisioterapeuta a estratégia da saúde da família para o idoso caidor. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura que busca investigar a relação entre atuação do profissional da fisioterapia atuante no 

METODOLOGIA 
NASF em relação a quedas em idosos, em artigos relacionados do período de 2010 á 2017. Os termos utilizados para a 

busca, selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS).idoso, envelhecimento, quedas e prevenção de quedas fisioterapia 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudos relacionados tem mostrado que a intervenção fisioterapêutica se faz necessária e se obtém bons resultados 

mediante ao problema apresentado, podendo intervir o quanto antes. O fisioterapeuta com suas condutas e orientações 

ergonômicas domiciliares leva ao retardo na instalação de possíveis incapacidades e melhorando a qualidade de vida dos 

idosos diminuindo o risco de queda. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mediante a literatura foi possível notar o quanto a fisioterapia é importante principalmente quando se trata de atenção 

primária do idoso afim de prevenir quedas, mas também percebeu-se a limitação de instrumentos de trabalho disponíveis 

para esses profissionais, tempo reduzido, demanda muito grande de paciente por profissional, a rotatividade de 

profissionais, além da dificuldade de acessibilidade em determinado lugares em visitas domiciliares. 
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TITULO Fatores de risco para Hipertensão Arterial em Profissionais de segurança pública 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os profissionais da área de Segurança Pública pela natureza específica das atividades realizadas, aliada a sobrecarga de 

trabalho, a hierarquia rígida e a forte disciplina que faz parte da função, constituem uma das categorias de trabalhadores 

mais exposta ao adoecimento físico e mental.1 A Hipertensão Arterial como uma Doença Crônica não transmissível 

apresenta como fatores de risco modificáveis: sedentarismo, má alimentação, padrão do sono irregular, estresse, entre 

outros.2 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar os principais fatores de risco para a Hipertensão Arterial em profissionais da área de segurança pública 

(policiais). 
 

Revisão de literatura com dos descritores Hipertensão, Polícia, Fatores de risco nas bases de dados BDENF, SCIELO e 

METODOLOGIA MEDLINE. Os critérios de inclusão foram textos completos, com recorte temporal dos últimos 10 anos, em língua 

portuguesa. Foram encontrados 29 artigos e após leitura crítica selecionados 10 para a realização da pesquisa 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os profissionais da área de Segurança Pública, como servidores públicos estão protegidos por uma legislação específica. 

No exercício da sua atividade de manutenção da segurança e da ordem pública, se diferenciam dos demais servidores por 

seu ambiente de trabalho, pelas situações diversificadas e específicas de trabalho, pela exposição rotineira às situações de 

riscos à saúde e à vida, tais como: rotina padronizada, horas-extras frequente, estresse, insegurança, equipamentos de 

segurança inadequados, entre outras.3 A excessiva carga de trabalho combinada às precárias condições laborais são 

fatores significativos para o aumento da pressão arterial e o desgaste físico e mental entre policias. A investigação das 

condições de trabalho e saúde de policias é importante quando se considera o papel fundamental do policial na nossa 

sociedade, a sua exposição às situações de riscos no exercício da profissão além do grande desconhecimento das 

consequências desse contexto para a sua saúde.2 Um estudo com policiais que abordou os aspectos sócios ocupacionais, 

identificou precárias condições de trabalho e saúde, como jornadas de trabalho excessivas, más condições de materiais de 

trabalho, efetivo humano insuficiente, elevado nível de sofrimentos mentais, principalmente o estresse, inadequadas 

condições de infra- estrutura e organizacional, baixo nível de atividade física e elevada frequência de queixas de saúde, que 

contribuem para o aparecimento de doenças crônicas principalmente a HAS.3 
 

 

 

CONCLUSOES 
Para reduzir os fatores de risco para as DCNT, principalmente a HAS em profissionais de segurança pública, é necessário 

que se tenha condição melhor de trabalho, reduzindo a carga horária, atividades físicas e reduzir o estresse que a profissão. 
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TITULO SER MOTOBOY NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE A CAUSA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa apresenta como tema os acidentes de trânsito na Marginal Pinheiros na cidade de São Paulo entre os anos de 

2012 a 2017. A análise parte dos dados estatísticos divulgados pelos órgãos de transito Companhia de Engenharia de 

Trafego (CET) e Departamento de Trânsito do Estado do São Paulo (DETRAN-SP). A proposta trata essencialmente da 

velocidade e de acidentes, em consequência da velocidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Como permite considerar a História Cultural, o objetivo geral deste projeto de pesquisa visa analisar acidentes de trânsito de 

São Paulo por intermédio da análise de dados divulgados por órgãos especializados. 
 

Cabe nesse tópico enunciar o material de pesquisa, as fontes, o corpus documental e o método que explica o procedimento 

técnico adotado para a interpretação das fontes, para a análise da documentação. O material documental existente sobre os 

METODOLOGIA acidentes de trânsito, que possibilitam a construção desse projeto de pesquisa, encontra-se em sites de órgãos 

governamental de trânsito como Companhia de Engenharia de Trafego (CET), pesquisas bibliográficas em artigos de vários 

autores renomados da Saúde e Segurança do Trabalho, textos legais selecionados, revistas técnicas e consultas à Internet. 
 

 
 

RESULTADOS 

Número de acidentes fatais na Marginal Pinheiros nos anos de 2012 foram de 24, 2013 - 24, 2014 - 31. 2015 - 18. 2016 - 11 e 

2017 – 14. Através desses resultados divulgados pela Companhia de Engenharia de Trafico (CET) podemos constatar uma 

diminuição do número dos acidentes com vítimas fatais na Marginal Pinheiros com a redução da velocidade entre os anos 

de 2015 e 2016 e o aumento em 2017 houve também um maior índice de motos comparado ao ano anterior. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com os dados levantados através das pesquisas nos órgãos de trânsito podemos contatar que com a diminuição da 

velocidade houve uma queda no número de vítimas no trânsito e consequentemente o aumento da velocidade um teve um 

volume maior de acidentes que envolvesse motoboy. 
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TITULO SER MOTOBOY NA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO SOBRE A CAUSA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa apresenta como tema os acidentes de trânsito na Marginal Pinheiros na cidade de São Paulo entre os anos de 

2012 a 2017. A análise parte dos dados estatísticos divulgados pelos órgãos de transito Companhia de Engenharia de 

Trafego (CET) e Departamento de Trânsito do Estado do São Paulo (DETRAN-SP). A proposta trata essencialmente da 

velocidade e de acidentes, em consequência da velocidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Como permite considerar a História Cultural, o objetivo geral deste projeto de pesquisa visa analisar acidentes de trânsito de 

São Paulo por intermédio da análise de dados divulgados por órgãos especializados. 
 

Cabe nesse tópico enunciar o material de pesquisa, as fontes, o corpus documental e o método que explica o procedimento 

técnico adotado para a interpretação das fontes, para a análise da documentação. O material documental existente sobre os 

METODOLOGIA acidentes de trânsito, que possibilitam a construção desse projeto de pesquisa, encontra-se em sites de órgãos 

governamental de trânsito como Companhia de Engenharia de Trafego (CET), pesquisas bibliográficas em artigos de vários 

autores renomados da Saúde e Segurança do Trabalho, textos legais selecionados, revistas técnicas e consultas à Internet. 
 

 
 

RESULTADOS 

Número de acidentes fatais na Marginal Pinheiros nos anos de 2012 foram de 24, 2013 - 24, 2014 - 31. 2015 - 18. 2016 - 11 e 

2017 – 14. Através desses resultados divulgados pela Companhia de Engenharia de Trafico (CET) podemos constatar uma 

diminuição do número dos acidentes com vítimas fatais na Marginal Pinheiros com a redução da velocidade entre os anos 

de 2015 e 2016 e o aumento em 2017 houve também um maior índice de motos comparado ao ano anterior. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com os dados levantados através das pesquisas nos órgãos de trânsito podemos contatar que com a diminuição da 

velocidade houve uma queda no número de vítimas no trânsito e consequentemente o aumento da velocidade um teve um 

volume maior de acidentes que envolvesse motoboy. 
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TITULO Desenvolvimento de um plano de negócio para uma empresa do ramo alimentício 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A transformação de um negócio informal para sua formalidade é um dos grandes desafios vividos por alguns pequenos 

empreendedores. O trabalho em questão visa propor um plano de negócios para uma empresa de produtos alimentícios, que 

conseguiu ganhar prestigio com seus produtos e conquistou estima em seu nicho de negócio. A ideia de se profissionalizar  

e sair da informalidade barrou em uma série de dificuldades relativas à falta de espaço, a falta de procedimentos 

operacionais adequados, administração financeira inadequada e melhores condições ergonômicas no processo produtivo. 

Diante disto, o desenvolvimento de um plano de negócio bem alinhado com as reais necessidades da empresa, permite que 

se invista em seu crescimento, com mais assertividade e garantia de melhores resultados. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O plano de negócio tem o designo de proporcionar de forma antecipada a visão de resultados que um empreendimento pode 

trazer quando é projetado de forma alinhada com as reais necessidades do negócio, bem como propostas de ações e 

melhorias que propiciem benfeitorias, visando favorecer a saúde do negócio. Portanto, o objetivo do presente projeto visa 

verificar a viabilidade do empreendimento e estudar as atuais necessidades da organização, visando torna-lo mais 

competitivo e desenvolvido. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada no trabalho está baseada na revisão bibliográfica e no desenvolvimento de um plano de 

negócios para uma empresa do ramo alimentício, visando sua sobrevivência e maior eficácia nos negócios. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Com o desenvolvimento de um plano de negócio bem alinhado, com as reais necessidades da organização, foi possível 

minimizar os riscos na sua formalização. A partir de um plano de negócios, foi possível trazer uma base de capacitação para 

que o negócio possa ser mais bem administrado e estruturado em um local mais adequado. Este plano, também contou com 

a análise baseadas em fluxogramas, diagrama de Spaghetti, ferramentas de gestão e no desenvolvimento de um plano de 

negócio que proporcione melhores resultados financeiros e operacionais. 
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TITULO Manifestações Orais relacionadas à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS, em inglês) foi reconhecida em meados de 1981, nos Estados 

Unidos. Em 1983, o agente etiológico foi identificado, tratava-se do vírus da imunodeficiência humana (HIV), o qual pertence 

à subfamília lentivirus dos retrovírus humanos. A AIDS é caracterizada por um severo esgotamento do sistema imunológico 

como resultado da infecção pelo vírus HIV, o que causa um número reduzido de linfócitos CD4 + T. Em 2017, em todo o 

mundo, 36,9 milhões de pessoas viviam com o HIV. No Brasil, de 2007 até junho de 2017, 194.217 pessoas que vivem com 

HIV/Aids. Aproximadamente 50% dos pacientes HIV-positivos declaradamente apresentam lesões orais, o que torna a 

cavidade oral uma importante fonte de informação para ajudar no diagnóstico, uma vez que estas lesões estão entre os 

primeiros sinais clínicos de infecção por HIV. Na década de 1990, a SIDA deixou de ser uma doença terminal, de progressão 

rápida e alta letalidade, e consequentemente, tornou-se uma doença de característica crônica. Considerando sua 

prevalência e cronificação, atualmente, ela é um importante problema de saúde pública mundial. Portanto, torna-se 

necessária a garantia de atenção integral a esses pacientes, salientando a importância da atenção médica na identificação    

de lesões bucais em pacientes assintomáticos e sintomáticos, uma vez que correspondem aos primeiros sinais clínicos de 

infecção por HIV e são capazes de prever a sua progressão para a SIDA. 
 

 

 
OBJETIVOS Mostrar manifestações orais de doenças com impacto em saúde pública relacionadas à SIDA. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura e ensaio iconográfico de imagens relacionadas com manifestações clinicas orais 

METODOLOGIA 
da SIDA. O objeto de estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases 

de dados SciELO, Google Acadêmico e no PUBMED entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes 

descritores das áreas da saúde: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, saúde oral, estomatologia, lesão oral. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os indivíduos HIV positivos, ao fato de possuírem um sistema imunológico fragilizado, tornam-se suscetíveis a várias 

infecções oportunistas, e a cavidade oral é o local para muitas dessas manifestações, que podem ser de etiologia fúngica, 

bacteriana e viral. Neste ensaio iconográfico serão mostradas e descritas as principais manifestações orais relacionadas ao 

HIV e/ou com destaque em saúde pública, destacando-se: Candidíase, HPV (papilomavírus), Leucoplasia Pilosa, Gengivite 

Ulcerativa Necrosante, Periodontite Ulcerativa Necrosante e Sarcoma de Kaposi e a Sífilis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As manifestações orais são prevalentes e podem ser o primeiro sinal da SIDA, portanto, é fundamental o seu conhecimento 

pelo profissional de saúde. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 
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12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 586 

 

 

 
 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 
2018 8760 Saúde Publica 

 
8 - Trabalhos científicos 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor 

 
Status 

 
Apresentação 

 
3681297 - GABRIELA CALANCA 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Jane de Eston Armond 

  
MARCELO IVANDER ANDRADE WANDERLEY 

 
TITULO Manifestações Orais relacionadas à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS, em inglês) foi reconhecida em meados de 1981, nos Estados 

Unidos. Em 1983, o agente etiológico foi identificado, tratava-se do vírus da imunodeficiência humana (HIV), o qual pertence 

à subfamília lentivirus dos retrovírus humanos. A AIDS é caracterizada por um severo esgotamento do sistema imunológico 

como resultado da infecção pelo vírus HIV, o que causa um número reduzido de linfócitos CD4 + T. Em 2017, em todo o 

mundo, 36,9 milhões de pessoas viviam com o HIV. No Brasil, de 2007 até junho de 2017, 194.217 pessoas que vivem com 

HIV/Aids. Aproximadamente 50% dos pacientes HIV-positivos declaradamente apresentam lesões orais, o que torna a 

cavidade oral uma importante fonte de informação para ajudar no diagnóstico, uma vez que estas lesões estão entre os 

primeiros sinais clínicos de infecção por HIV. Na década de 1990, a SIDA deixou de ser uma doença terminal, de progressão 

rápida e alta letalidade, e consequentemente, tornou-se uma doença de característica crônica. Considerando sua 

prevalência e cronificação, atualmente, ela é um importante problema de saúde pública mundial. Portanto, torna-se 

necessária a garantia de atenção integral a esses pacientes, salientando a importância da atenção médica na identificação    

de lesões bucais em pacientes assintomáticos e sintomáticos, uma vez que correspondem aos primeiros sinais clínicos de 

infecção por HIV e são capazes de prever a sua progressão para a SIDA. 
 

 

 
OBJETIVOS Mostrar manifestações orais de doenças com impacto em saúde pública relacionadas à SIDA. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura e ensaio iconográfico de imagens relacionadas com manifestações clinicas orais 

METODOLOGIA 
da SIDA. O objeto de estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases 

de dados SciELO, Google Acadêmico e no PUBMED entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes 

descritores das áreas da saúde: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, saúde oral, estomatologia, lesão oral. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os indivíduos HIV positivos, ao fato de possuírem um sistema imunológico fragilizado, tornam-se suscetíveis a várias 

infecções oportunistas, e a cavidade oral é o local para muitas dessas manifestações, que podem ser de etiologia fúngica, 

bacteriana e viral. Neste ensaio iconográfico serão mostradas e descritas as principais manifestações orais relacionadas ao 

HIV e/ou com destaque em saúde pública, destacando-se: Candidíase, HPV (papilomavírus), Leucoplasia Pilosa, Gengivite 

Ulcerativa Necrosante, Periodontite Ulcerativa Necrosante e Sarcoma de Kaposi e a Sífilis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As manifestações orais são prevalentes e podem ser o primeiro sinal da SIDA, portanto, é fundamental o seu conhecimento 

pelo profissional de saúde. 
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1. Menezes TODA, Rodrigues MC, Nogueira BML, Menezes SAFD, Silva SHMD, Vallinoto ACR. Oral and systemic 
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epidemiológico HIV/AIDS- Secretaria de Vigilância em Saúde-Ministério da Saúde- São Paulo; 2017. [acesso em 2018 ago 
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TITULO EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR : REFLEXÃO SOBRE CAUSAS E ESTRATÉGIAS 
 
 

 
INTRODUCAO 

O crescimento das matriculas no ensino superior tem sido acompanhada de um aumento significativo da evasão. Diversos fatores contribuem 

para que o aluno abandone o curso, acarretando perda financeiras para as instituições privadas e perda social resultantes dos conhecimentos 

dos alunos que agregariam valor ao mercado de trabalho e desenvolvimento do país. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as principais causas da evasão e algumas ações e orientações aos gestores para combate-la. 

 

METODOLOGIA A metodologia trata-se de pesquisa bibliográfica e documental,com abordagens qualitativa. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para atuar na retenção do aluno, é necessário compreender os motivos que levam ao aluno abandonar os estudos e conforme levantamento, 

temos as principais causas :Condições financeiras, corpo docente despreparado, conflito entre trabalho e estudo , distância e conteúdo do curso 

e a partir dos fatores que levam a evasão,um conjunto de ações que podem ser desenvolvidos como eles : Diagnósticos , departamento 

especifico para retenção, ofertas de serviços digitais, negociações financeiras,cursos de nivelamento para suprir deficiência da educação básica 

, testes vocacionais para evitar decepções na relação expectativa de profissão e conteúdo do curso, cursos de capacitação ao docentes e 

encontros periódicos com coordenadores, diretorias e reitoria além de reunião regulares com representantes de curso. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas realizadas e apresentadas ao longo do artigo demonstram os desafios e dificuldades que a evasão apresenta às Instituições. Para 

mudar esses desafios, é necessário que as preocupações dos gestores não estejam concentradas apenas em ser preocupar campanhas de 

marketing e captação de alunos, mas no estudo e planejamento de ações para mantê-lo. Essa estratégia é fundamental para evitar, tanto a perda 

financeira para a instituição, como a perda social resultante dos conhecimentos dos alunos que agregariam valor ao mercado de trabalho e para 

o desenvolvimento do país. A combinação de ações propostas e/ou implantadas por diversas instituições e pesquisadores confirmam a hipótese 

norteadora da pesquisa, pois a evasão é resultado de múltiplos fatores combinados, e que exigem dos gestores das IES o desenvolvimento de 

ações articuladas e simultâneas, integrando as áreas administrativas e acadêmicas que objetivam reforçar o vínculo do aluno com a IES. 
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2016 Disponível em: 
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em: (#60)https://blog.abmes.org.br/?p=5045-(#62). Acesso em: 20 ago.2018. FILHO, Roberto et al. A Evasão no Ensino Superior Brasileiro. 

Disponível em: (#60)http://institutolobo.org.br/imagens/pdf/artigos/art_045.pdf(#62). Acesso em :17 ago. 2018. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO DESLIGAMENTO DO ADOLESCENTE EM ABRIGO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto de pesquisa surgiu a partir da observação acerca da atuação do Assistente Social dentro do abrigo para crianças e 

adolescentes, no momento em que esse adolescente completa a maioridade, quais a ações emergenciais existentes para 

auxiliar este jovem no abrigo em que ele reside. Deve-se o Assistente Social ter o conhecimento de que esses abrigos devem 

acolher essas Crianças e Adolescentes, mediante decisão judicial ou do Conselho Tutelar, esses jovens devem possuir sua 

integridade física assegurada mediante a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do ECA, pois na grande maioria a realidade 

dos abrigos que acolhem esses jovens e crianças ocorre porque esses se encontram em situação de risco social e sem 

suporte familiar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Investigar e discutir a atuação do Assistente Social em relação ao desligamento do adolescente no abrigo quando 

completado a maioridade, uma vez que para esse adolescente a base familiar que ele possui foi adquirida no abrigo, além de 

compreender o abrigo como um espaço de proteção, provisório e excepcional destinado a adolescentes privados da 

convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal e social. Este abrigo deve apresentar um plano de 

trabalho compatível com os princípios preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

 

 
Este projeto de pesquisa busca justificar a importância do envolvimento do Assistente Social no processo do desligamento 

METODOLOGIA 
do adolescente na instituição. Para tanto será utilizado a metodologia cientifica explicativa, pois pretendemos esclarecer por 

meio de base teórica, por Leis, Estatutos, Códigos e Literaturas, além de exibir dados estatísticos demonstrando a situação 

institucional, resultando também em uma pesquisa quantitativa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Com essa pesquisa pretendemos provocar uma discussão sobre a importância do Assistente Social no momento em que o 

adolescente residente em abrigo está prestes a completar a maioridade conforme ECA art. 94. De que maneira esse 

profissional pode agregar de forma positiva as questões sociais para este adolescente? Espera-se encontrar a resposta para 

essa pergunta. 
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BOBBIO, N.(1992) A era de direitos. Rio de Janeiro: Campus. ECA – Estatuto da Criança e adolescente (incluído pela Lei 

nº12. 010, de 2009). BAPTISTA – (2000, APUD Pereira; Santos; Inocente, 2011, p.58). WHITAKER – (2007, p.4, apud Pereira; 

Santos; Inocente, 2011, p.58). PNCFC – Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 2013. IAMAMOTO, M. V. O 

Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO DESLIGAMENTO DO ADOLESCENTE EM ABRIGO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto de pesquisa surgiu a partir da observação acerca da atuação do Assistente Social dentro do abrigo para crianças e 

adolescentes, no momento em que esse adolescente completa a maioridade, quais a ações emergenciais existentes para 

auxiliar este jovem no abrigo em que ele reside. Deve-se o Assistente Social ter o conhecimento de que esses abrigos devem 

acolher essas Crianças e Adolescentes, mediante decisão judicial ou do Conselho Tutelar, esses jovens devem possuir sua 

integridade física assegurada mediante a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do ECA, pois na grande maioria a realidade 

dos abrigos que acolhem esses jovens e crianças ocorre porque esses se encontram em situação de risco social e sem 

suporte familiar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Investigar e discutir a atuação do Assistente Social em relação ao desligamento do adolescente no abrigo quando 

completado a maioridade, uma vez que para esse adolescente a base familiar que ele possui foi adquirida no abrigo, além de 

compreender o abrigo como um espaço de proteção, provisório e excepcional destinado a adolescentes privados da 

convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal e social. Este abrigo deve apresentar um plano de 

trabalho compatível com os princípios preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

 

 
Este projeto de pesquisa busca justificar a importância do envolvimento do Assistente Social no processo do desligamento 

METODOLOGIA 
do adolescente na instituição. Para tanto será utilizado a metodologia cientifica explicativa, pois pretendemos esclarecer por 

meio de base teórica, por Leis, Estatutos, Códigos e Literaturas, além de exibir dados estatísticos demonstrando a situação 

institucional, resultando também em uma pesquisa quantitativa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Com essa pesquisa pretendemos provocar uma discussão sobre a importância do Assistente Social no momento em que o 

adolescente residente em abrigo está prestes a completar a maioridade conforme ECA art. 94. De que maneira esse 

profissional pode agregar de forma positiva as questões sociais para este adolescente? Espera-se encontrar a resposta para 

essa pergunta. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

BOBBIO, N.(1992) A era de direitos. Rio de Janeiro: Campus. ECA – Estatuto da Criança e adolescente (incluído pela Lei 

nº12. 010, de 2009). BAPTISTA – (2000, APUD Pereira; Santos; Inocente, 2011, p.58). WHITAKER – (2007, p.4, apud Pereira; 

Santos; Inocente, 2011, p.58). PNCFC – Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 2013. IAMAMOTO, M. V. O 

Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO DESLIGAMENTO DO ADOLESCENTE EM ABRIGO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto de pesquisa surgiu a partir da observação acerca da atuação do Assistente Social dentro do abrigo para crianças e 

adolescentes, no momento em que esse adolescente completa a maioridade, quais a ações emergenciais existentes para 

auxiliar este jovem no abrigo em que ele reside. Deve-se o Assistente Social ter o conhecimento de que esses abrigos devem 

acolher essas Crianças e Adolescentes, mediante decisão judicial ou do Conselho Tutelar, esses jovens devem possuir sua 

integridade física assegurada mediante a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do ECA, pois na grande maioria a realidade 

dos abrigos que acolhem esses jovens e crianças ocorre porque esses se encontram em situação de risco social e sem 

suporte familiar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Investigar e discutir a atuação do Assistente Social em relação ao desligamento do adolescente no abrigo quando 

completado a maioridade, uma vez que para esse adolescente a base familiar que ele possui foi adquirida no abrigo, além de 

compreender o abrigo como um espaço de proteção, provisório e excepcional destinado a adolescentes privados da 

convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal e social. Este abrigo deve apresentar um plano de 

trabalho compatível com os princípios preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

 

 
Este projeto de pesquisa busca justificar a importância do envolvimento do Assistente Social no processo do desligamento 

METODOLOGIA 
do adolescente na instituição. Para tanto será utilizado a metodologia cientifica explicativa, pois pretendemos esclarecer por 

meio de base teórica, por Leis, Estatutos, Códigos e Literaturas, além de exibir dados estatísticos demonstrando a situação 

institucional, resultando também em uma pesquisa quantitativa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Com essa pesquisa pretendemos provocar uma discussão sobre a importância do Assistente Social no momento em que o 

adolescente residente em abrigo está prestes a completar a maioridade conforme ECA art. 94. De que maneira esse 

profissional pode agregar de forma positiva as questões sociais para este adolescente? Espera-se encontrar a resposta para 

essa pergunta. 
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BOBBIO, N.(1992) A era de direitos. Rio de Janeiro: Campus. ECA – Estatuto da Criança e adolescente (incluído pela Lei 

nº12. 010, de 2009). BAPTISTA – (2000, APUD Pereira; Santos; Inocente, 2011, p.58). WHITAKER – (2007, p.4, apud Pereira; 

Santos; Inocente, 2011, p.58). PNCFC – Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária 2013. IAMAMOTO, M. V. O 

Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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TITULO A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO DESLIGAMENTO DO ADOLESCENTE EM ABRIGO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto de pesquisa surgiu a partir da observação acerca da atuação do Assistente Social dentro do abrigo para crianças e 

adolescentes, no momento em que esse adolescente completa a maioridade, quais a ações emergenciais existentes para 

auxiliar este jovem no abrigo em que ele reside. Deve-se o Assistente Social ter o conhecimento de que esses abrigos devem 

acolher essas Crianças e Adolescentes, mediante decisão judicial ou do Conselho Tutelar, esses jovens devem possuir sua 

integridade física assegurada mediante a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do ECA, pois na grande maioria a realidade 

dos abrigos que acolhem esses jovens e crianças ocorre porque esses se encontram em situação de risco social e sem 

suporte familiar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Investigar e discutir a atuação do Assistente Social em relação ao desligamento do adolescente no abrigo quando 

completado a maioridade, uma vez que para esse adolescente a base familiar que ele possui foi adquirida no abrigo, além de 

compreender o abrigo como um espaço de proteção, provisório e excepcional destinado a adolescentes privados da 

convivência familiar e que se encontram em situação de risco pessoal e social. Este abrigo deve apresentar um plano de 

trabalho compatível com os princípios preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

 

 
Este projeto de pesquisa busca justificar a importância do envolvimento do Assistente Social no processo do desligamento 

METODOLOGIA 
do adolescente na instituição. Para tanto será utilizado a metodologia cientifica explicativa, pois pretendemos esclarecer por 

meio de base teórica, por Leis, Estatutos, Códigos e Literaturas, além de exibir dados estatísticos demonstrando a situação 

institucional, resultando também em uma pesquisa quantitativa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Com essa pesquisa pretendemos provocar uma discussão sobre a importância do Assistente Social no momento em que o 

adolescente residente em abrigo está prestes a completar a maioridade conforme ECA art. 94. De que maneira esse 

profissional pode agregar de forma positiva as questões sociais para este adolescente? Espera-se encontrar a resposta para 

essa pergunta. 
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Ano   Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8769 Serviço Social da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3651878 - DOMINGAS ASSUNÇÃO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Marlene Almeida de Ataide DANIELA LOURENÇO CARDOSO 
 
 

TITULO Serviço Social Hospitalar: Reflexões Sobre a Prática Profissional 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa visa compreender sobre a prática profissional da/o assistente social no âmbito hospitalar, uma vez que 

este profissional atua na efetivação dos direitos sociais, na inserção dos usuários no processo do cuidado em saúde como 

preconiza a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS). O tema surgiu da experiência no cenário hospitalar de prática da 

Residência Multiprofissional em Saúde – Programa Intensivismo, em área profissional do Serviço Social, diante das  

demandas trazidas pelos usuários, da observação dos atendimentos dos profissionais assistentes sociais e do contato com 

os diversos profissionais de outras áreas de atuação. 
 

 

 
OBJETIVOS Compreender como é apreendida a prática da/o profissional assistente social em unidades hospitalares. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa de caráter qualitativo, através de pesquisa integrativa e revisão bibliográfica de autores que tratam sobre a 

temática da referida pesquisa. 
 

RESULTADOS   Em elaboração 
 

CONCLUSOES  Em elaboração 
 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS 
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cotidianos. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, p. 497-508, jul./set. 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/07.pdf Acesso em 15 de jun de 2018 ás 19h:30min MOTA, Ana Elizabete et.al. Serviço 

Social e saúde Formação e Trabalho Profissional, editora Cortez, ed 4ª. 
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Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 8770 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

8 - Trabalhos 

científicos 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3311937 - CATIA CORREIA CORDEIRO 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Raquel Fernandes Batista 
 
 

TITULO Atuação do fisioterapeuta do NASF na prevenção de quedas em idosos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O Brasil tem deixado de ser um pais de jovens, a população a cada dia aumenta em longevidade, e isso tem se tornado um 

problema de questão fundamental para as políticas públicas, de acordo com Estatuto do idoso em 2025 a população idosa 

pode chegar a 14%, equivalente á 32 milhões de idosos, segundo OMS a população idosa é caracterizada pela diversidade 

entre capacidade física e mental, embora muitos apresentaram dificuldades em realizar tarefas simples, as politicas 

publicas devem abranger as necessidades dessa população. Apesar das circunstâncias multifatoriais a queda é vista como 

uma das principais causas de morbimortalidade na população idosa e dentre essa multifatoriedade, muitos fatores de risco 

estão associados a quedas desde fatores intrínsecos a fatores extrínsecos, por diversas vezes a Atenção Básica (AB) é um 

das primeiras portas onde o idoso tem acesso ao SUS. Apesar do envelhecimento se encontrar largamente protegido no 

Brasil a Lei Orgânica da Saúde (n° 8080/90); Estatuto do Idoso – Instituído pela Lei 10741 de 1998; (PNSI) Política Nacional 

de Saúde do Idoso; ainda há muito que se fazer para essa população específica. O NASF é composto por uma equipe 

multidisciplinar composta de profissionais designados a diferentes áreas e desempenhando suas funções. As doenças 

crônicas não transmissíveis atingem de forma intensa a população mais frágil e mais vulnerável como idosos e com baixa 

escolaridade. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar a atuação do fisioterapeuta a estratégia da saúde da família para o idoso caidor. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura que busca investigar a relação entre atuação do profissional da fisioterapia atuante no 

METODOLOGIA 
NASF em relação a quedas em idosos, em artigos relacionados do período de 2010 á 2017. Os termos utilizados para a 

busca, selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS).idoso, envelhecimento, quedas e prevenção de quedas fisioterapia. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudos relacionados tem mostrado que a intervenção fisioterapêutica se faz necessária e se obtém bons resultados 

mediante ao problema apresentado, podendo intervir o quanto antes. O fisioterapeuta com suas condutas e orientações 

ergonômicas domiciliares leva ao retardo na instalação de possíveis incapacidades e melhorando a qualidade de vida dos 

idosos diminuindo o risco de queda. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Mediante a literatura foi possível notar o quanto a fisioterapia é importante principalmente quando se trata de atenção 

primária do idoso afim de prevenir quedas, mas também percebeu-se a limitação de instrumentos de trabalho disponíveis 

para esses profissionais, tempo reduzido, demanda muito grande de paciente por profissional, a rotatividade de 

profissionais, além da dificuldade de acessibilidade em determinado lugares em visitas domiciliares. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8775 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3280756 - CRISTINA LIRA LOPES DE MELO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Patricia Gabriela Viana Mantoanelli FRANCISCO GUEDES PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR 
 
 

TITULO 
Influência dos Fatores Nutricionais nas Disfunções Temporomandibulares Influência dos Fatores Nutricionais nas 

Disfunções Temporomandibulares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as Disfunções Temporomandibulares (DTM) são consideradas um conjunto de condições clínicas que envolvem 

os músculos da mastigação, articulações temporomandibulares (ATM) e estruturas próximas. As DTM tem sido 

relacionadas como a patologia mais comum causadora de síndromes dolorosas não odontogênicas da região orofacial. 

Estas disfunções são geralmente diagnosticadas por sinais e sintomas característicos como dores na região da ATM, dores 

nos músculos da mastigação e dor facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a influência dos fatores nutricionais no desenvolvimento e no agravamento das DTM. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados Pubmed utilizando os descritores temporomandibular joint 

METODOLOGIA 
dysfunction syndrome, biopsychosocial factors, nutrition habits, headache, vitamin deficiency, eating desorders, signs and 

symptoms of temporomandibular disorder. O recorte temporal utilizado foi de 2002 a 2018. Os artigos selecionados foram 

estudos clínicos e revisões bibliográficas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 10 artigos. Foi constatado que a etiologia das DTM é tão variada quanto a sua sintomatologia, seus 

fatores afetam o equilíbrio do sistema mastigatório, tendo sido considerada multifatorial. O aumento da intensidade da dor 

muscular pela mastigação faz com que o paciente portador desta patologia altere sua dieta para alimentos mais macios na 

tentativa de evitar elevados níveis de dor. As reações inflamatórias na ATM, associadas com as inflamações dos músculos 

mastigatórios e ingestão inadequada de nutrientes essenciais, podem retardar a capacidade de regeneração dos tecidos, 

necessária no processo natural de resolução do quadro de dor. Este processo atua no desencadeamento, na manutenção 

dos sintomas dolorosos e de inflamação, inviabilizando a cicatrização dos tecidos relacionados. Dessa forma, é possível 

dizer que uma alimentação deficiente em qualidade e quantidade de nutrientes, aliada à baixa ingestão de água, podem 

atuar como fatores etiológicos. Nestes casos, é possível que ocorra o rompimento do limite da tolerância fisioestrutural, 

com consequente agravamento dos sinais e sintomas da DTM. Este ciclo pode ser quebrado quando um completo 

diagnóstico identifica sinais e sintomas das DTM, incluindo os fatores psicossociais, como a alteração alimentar e 

nutricional. Esta abordagem permite o estabelecimento de uma relação de causa-efeito, contribuindo para um melhor 

prognóstico da condição clínica do paciente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

e acordo com a literatura as DTM possuem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e aqueles cuja a alimentação 

é desequilibrada, apresentam fatores etiológicos contribuintes adicionais para que se ultrapasse o limite da tolerância 

fisioestrutural, alterando a função normal e colaborando para o surgimento e agravamento dos sinais e sintomas das DTM. 
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Based, Cross-Sectional Web-Based Study. Front Psychol. 2018 Jun 18;9:977. Greenspan JD et al. Pain sensitivity risk factors 

for chronic TMD: descriptive data and empirically identified domains from the OPPERA case control study. J Pain. 2011 

Nov;12(11 Suppl):T61-74. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 595 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8775 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3294200 - LARISSA DA SILVA OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Patricia Gabriela Viana Mantoanelli FRANCISCO GUEDES PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR 
 
 

TITULO 
Influência dos Fatores Nutricionais nas Disfunções Temporomandibulares Influência dos Fatores Nutricionais nas 

Disfunções Temporomandibulares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as Disfunções Temporomandibulares (DTM) são consideradas um conjunto de condições clínicas que envolvem 

os músculos da mastigação, articulações temporomandibulares (ATM) e estruturas próximas. As DTM tem sido 

relacionadas como a patologia mais comum causadora de síndromes dolorosas não odontogênicas da região orofacial. 

Estas disfunções são geralmente diagnosticadas por sinais e sintomas característicos como dores na região da ATM, dores 

nos músculos da mastigação e dor facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a influência dos fatores nutricionais no desenvolvimento e no agravamento das DTM. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados Pubmed utilizando os descritores temporomandibular joint 

METODOLOGIA 
dysfunction syndrome, biopsychosocial factors, nutrition habits, headache, vitamin deficiency, eating desorders, signs and 

symptoms of temporomandibular disorder. O recorte temporal utilizado foi de 2002 a 2018. Os artigos selecionados foram 

estudos clínicos e revisões bibliográficas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 10 artigos. Foi constatado que a etiologia das DTM é tão variada quanto a sua sintomatologia, seus 

fatores afetam o equilíbrio do sistema mastigatório, tendo sido considerada multifatorial. O aumento da intensidade da dor 

muscular pela mastigação faz com que o paciente portador desta patologia altere sua dieta para alimentos mais macios na 

tentativa de evitar elevados níveis de dor. As reações inflamatórias na ATM, associadas com as inflamações dos músculos 

mastigatórios e ingestão inadequada de nutrientes essenciais, podem retardar a capacidade de regeneração dos tecidos, 

necessária no processo natural de resolução do quadro de dor. Este processo atua no desencadeamento, na manutenção 

dos sintomas dolorosos e de inflamação, inviabilizando a cicatrização dos tecidos relacionados. Dessa forma, é possível 

dizer que uma alimentação deficiente em qualidade e quantidade de nutrientes, aliada à baixa ingestão de água, podem 

atuar como fatores etiológicos. Nestes casos, é possível que ocorra o rompimento do limite da tolerância fisioestrutural, 

com consequente agravamento dos sinais e sintomas da DTM. Este ciclo pode ser quebrado quando um completo 

diagnóstico identifica sinais e sintomas das DTM, incluindo os fatores psicossociais, como a alteração alimentar e 

nutricional. Esta abordagem permite o estabelecimento de uma relação de causa-efeito, contribuindo para um melhor 

prognóstico da condição clínica do paciente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

e acordo com a literatura as DTM possuem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e aqueles cuja a alimentação 

é desequilibrada, apresentam fatores etiológicos contribuintes adicionais para que se ultrapasse o limite da tolerância 

fisioestrutural, alterando a função normal e colaborando para o surgimento e agravamento dos sinais e sintomas das DTM. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8775 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3386961 - MARILIA ISABELLA CLEIN 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Patricia Gabriela Viana Mantoanelli FRANCISCO GUEDES PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR 
 
 

TITULO 
Influência dos Fatores Nutricionais nas Disfunções Temporomandibulares Influência dos Fatores Nutricionais nas 

Disfunções Temporomandibulares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as Disfunções Temporomandibulares (DTM) são consideradas um conjunto de condições clínicas que envolvem 

os músculos da mastigação, articulações temporomandibulares (ATM) e estruturas próximas. As DTM tem sido 

relacionadas como a patologia mais comum causadora de síndromes dolorosas não odontogênicas da região orofacial. 

Estas disfunções são geralmente diagnosticadas por sinais e sintomas característicos como dores na região da ATM, dores 

nos músculos da mastigação e dor facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a influência dos fatores nutricionais no desenvolvimento e no agravamento das DTM. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados Pubmed utilizando os descritores temporomandibular joint 

METODOLOGIA 
dysfunction syndrome, biopsychosocial factors, nutrition habits, headache, vitamin deficiency, eating desorders, signs and 

symptoms of temporomandibular disorder. O recorte temporal utilizado foi de 2002 a 2018. Os artigos selecionados foram 

estudos clínicos e revisões bibliográficas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 10 artigos. Foi constatado que a etiologia das DTM é tão variada quanto a sua sintomatologia, seus 

fatores afetam o equilíbrio do sistema mastigatório, tendo sido considerada multifatorial. O aumento da intensidade da dor 

muscular pela mastigação faz com que o paciente portador desta patologia altere sua dieta para alimentos mais macios na 

tentativa de evitar elevados níveis de dor. As reações inflamatórias na ATM, associadas com as inflamações dos músculos 

mastigatórios e ingestão inadequada de nutrientes essenciais, podem retardar a capacidade de regeneração dos tecidos, 

necessária no processo natural de resolução do quadro de dor. Este processo atua no desencadeamento, na manutenção 

dos sintomas dolorosos e de inflamação, inviabilizando a cicatrização dos tecidos relacionados. Dessa forma, é possível 

dizer que uma alimentação deficiente em qualidade e quantidade de nutrientes, aliada à baixa ingestão de água, podem 

atuar como fatores etiológicos. Nestes casos, é possível que ocorra o rompimento do limite da tolerância fisioestrutural, 

com consequente agravamento dos sinais e sintomas da DTM. Este ciclo pode ser quebrado quando um completo 

diagnóstico identifica sinais e sintomas das DTM, incluindo os fatores psicossociais, como a alteração alimentar e 

nutricional. Esta abordagem permite o estabelecimento de uma relação de causa-efeito, contribuindo para um melhor 

prognóstico da condição clínica do paciente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

e acordo com a literatura as DTM possuem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e aqueles cuja a alimentação 

é desequilibrada, apresentam fatores etiológicos contribuintes adicionais para que se ultrapasse o limite da tolerância 

fisioestrutural, alterando a função normal e colaborando para o surgimento e agravamento dos sinais e sintomas das DTM. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Tan SL, Storm V, Reinwand DA, Wienert J, de Vries H, Lippke S. Understanding the Positive Associations of Sleep, Physical 

Activity, Fruit and Vegetable Intake as Predictors of Quality of Life and Subjective Health Across Age Groups: A Theory 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8775 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3400131 - FILIPE THIERRY LIRA LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Patricia Gabriela Viana Mantoanelli FRANCISCO GUEDES PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR 
 
 

TITULO 
Influência dos Fatores Nutricionais nas Disfunções Temporomandibulares Influência dos Fatores Nutricionais nas 

Disfunções Temporomandibulares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente as Disfunções Temporomandibulares (DTM) são consideradas um conjunto de condições clínicas que envolvem 

os músculos da mastigação, articulações temporomandibulares (ATM) e estruturas próximas. As DTM tem sido 

relacionadas como a patologia mais comum causadora de síndromes dolorosas não odontogênicas da região orofacial. 

Estas disfunções são geralmente diagnosticadas por sinais e sintomas característicos como dores na região da ATM, dores 

nos músculos da mastigação e dor facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a influência dos fatores nutricionais no desenvolvimento e no agravamento das DTM. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados Pubmed utilizando os descritores temporomandibular joint 

METODOLOGIA 
dysfunction syndrome, biopsychosocial factors, nutrition habits, headache, vitamin deficiency, eating desorders, signs and 

symptoms of temporomandibular disorder. O recorte temporal utilizado foi de 2002 a 2018. Os artigos selecionados foram 

estudos clínicos e revisões bibliográficas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 10 artigos. Foi constatado que a etiologia das DTM é tão variada quanto a sua sintomatologia, seus 

fatores afetam o equilíbrio do sistema mastigatório, tendo sido considerada multifatorial. O aumento da intensidade da dor 

muscular pela mastigação faz com que o paciente portador desta patologia altere sua dieta para alimentos mais macios na 

tentativa de evitar elevados níveis de dor. As reações inflamatórias na ATM, associadas com as inflamações dos músculos 

mastigatórios e ingestão inadequada de nutrientes essenciais, podem retardar a capacidade de regeneração dos tecidos, 

necessária no processo natural de resolução do quadro de dor. Este processo atua no desencadeamento, na manutenção 

dos sintomas dolorosos e de inflamação, inviabilizando a cicatrização dos tecidos relacionados. Dessa forma, é possível 

dizer que uma alimentação deficiente em qualidade e quantidade de nutrientes, aliada à baixa ingestão de água, podem 

atuar como fatores etiológicos. Nestes casos, é possível que ocorra o rompimento do limite da tolerância fisioestrutural, 

com consequente agravamento dos sinais e sintomas da DTM. Este ciclo pode ser quebrado quando um completo 

diagnóstico identifica sinais e sintomas das DTM, incluindo os fatores psicossociais, como a alteração alimentar e 

nutricional. Esta abordagem permite o estabelecimento de uma relação de causa-efeito, contribuindo para um melhor 

prognóstico da condição clínica do paciente. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

e acordo com a literatura as DTM possuem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e aqueles cuja a alimentação 

é desequilibrada, apresentam fatores etiológicos contribuintes adicionais para que se ultrapasse o limite da tolerância 

fisioestrutural, alterando a função normal e colaborando para o surgimento e agravamento dos sinais e sintomas das DTM. 
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TITULO As dificuldades do ensino de Geografia para surdos e deficientes auditivos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A inclusão nas escolas públicas deve, obrigatoriamente, levar em consideração as pessoas com todo e qualquer tipo de 

deficiência, seja ela intelectual ou física. Porém, pesquisas recentes parciais ressaltam que o número de pessoas, surdas ou 

deficientes auditivas, que não tem o devido acompanhando nas escolas é enorme. Ou seja, há a necessidade de uma 

transformação radical no domínio escolar e nas políticas públicas para garantir os direitos e alcançar todas essas crianças e 

jovens. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar as dificuldades enfrentadas pelo público surdo nas escolas públicas, principalmente na matéria de Geografia. 

 

O estudo será realizado através de pesquisa e análise bibliográfica e documental. Dentre esses, será realizada a averiguação 

METODOLOGIA 
de alguns documentos escolares que fornecem indícios sobre os problemas enfrentados pelas escolas públicas quanto ao 

ensino de Geografia para pessoas surdas e deficientes auditivos, e a análise bibliográfica consiste na revisão critica de 

algumas obras e estudos científicos sobre o tema e o problema. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

É necessário que haja a junção de ambos os interessados pela vivência do surdo na escola para erradicar o problema de 

falta de inclusão. Os próprios surdos, os pais, os professores e, principalmente, o Estado, exercendo as leis de forma 

concreta e coerente para que haja possibilidade plena de integração. 
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TITULO Disfunções Temporomandubulares e a Qualidade do Sono 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma das articulações mais complexas do corpo, localizada no sistema 

estomatognático. Alterações específicas na ATM e no sistema estomatognático são consideradas Disfunções 

Temporomandibulares (DTM). Excluindo as dores de origens dentais as DTM são o principal distúrbio causador das dores 

orofaciais, atingindo cerca de 28% da população mundial. Deste modo, é de fundamental importância a qualificação do 

cirurgião-dentista para a prática clínica do processo de diagnóstico adequado. Dentre os possíveis fatores etiológicos, a 

qualidade sono apresentam papel importante no desenvolvimento das DTM. A qualidade do sono pode ser influenciada pela 

postura inadequada durante o sono, bruxismo do sono, apertamento dentário noturno, quantidade insuficiente ou baixa 

qualidade de sono. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a relação entre o fatores relacionados à qualidade do sono e as DTM. 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre qualidade do sono e DTM, por meio da base de dados PUBMED, incluindo 

trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Foram selecionados revisões de literatura e estudos clínicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 15 artigos e de acordo com estes, inúmeras pesquisas comprovam que os pacientes com DTM 

apresentam pior qualidade do sono em comparação aos pacientes sem DTM. O sono insuficiente foi associado com 

exacerbação da dor, cronificação das dores orofaciais na região orofacial, incluindo as DTM. A baixa qualidade do sono faz 

com que haja uma diminuição na produção de algumas substâncias extremamente importantes para a regeneração tecidual 

muscular e nervosa, como o hormônio do crescimento e substâncias relacionadas ao alívio natural da dor, como a 

serotonina. Pensando nisso o tratamento incluindo a melhoria da qualidade do sono deve ser de grande ajuda nos quadros 

de DTM. Estes tratamentos devem ser uma estratégia que visa gerenciar hábitos comuns dos pacientes que costumam 

atrapalhar o sono, afim de evitar que tais distúrbios atuem como fatores etiológicos de exacerbação de dor. Os tratamentos 

que incluem abordagens de melhoria na qualidade sono mostram-se uma estratégia de grande ajuda no tratamento das 

DTM. A adoção de uma melhor postura do sono e de travesseiros mais apropriados, tem sido associada melhores índices de 

qualidade de sono e ausência de sintomas dolorosos ao acordar. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Pode ser concluído que existe uma associação entre o DTM e a qualidade do sono. Tratamentos que incluem medidas para 

melhoria do sono mostram-se uma excelente alternativa para a remissão dos sintomas da DTM e aumento da qualidade de 

vida e bem estar dos pacientes. 
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TITULO Disfunções Temporomandubulares e a Qualidade do Sono 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma das articulações mais complexas do corpo, localizada no sistema 

estomatognático. Alterações específicas na ATM e no sistema estomatognático são consideradas Disfunções 

Temporomandibulares (DTM). Excluindo as dores de origens dentais as DTM são o principal distúrbio causador das dores 

orofaciais, atingindo cerca de 28% da população mundial. Deste modo, é de fundamental importância a qualificação do 

cirurgião-dentista para a prática clínica do processo de diagnóstico adequado. Dentre os possíveis fatores etiológicos, a 

qualidade sono apresentam papel importante no desenvolvimento das DTM. A qualidade do sono pode ser influenciada pela 

postura inadequada durante o sono, bruxismo do sono, apertamento dentário noturno, quantidade insuficiente ou baixa 

qualidade de sono. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a relação entre o fatores relacionados à qualidade do sono e as DTM. 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre qualidade do sono e DTM, por meio da base de dados PUBMED, incluindo 

trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Foram selecionados revisões de literatura e estudos clínicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 15 artigos e de acordo com estes, inúmeras pesquisas comprovam que os pacientes com DTM 

apresentam pior qualidade do sono em comparação aos pacientes sem DTM. O sono insuficiente foi associado com 

exacerbação da dor, cronificação das dores orofaciais na região orofacial, incluindo as DTM. A baixa qualidade do sono faz 

com que haja uma diminuição na produção de algumas substâncias extremamente importantes para a regeneração tecidual 

muscular e nervosa, como o hormônio do crescimento e substâncias relacionadas ao alívio natural da dor, como a 

serotonina. Pensando nisso o tratamento incluindo a melhoria da qualidade do sono deve ser de grande ajuda nos quadros 

de DTM. Estes tratamentos devem ser uma estratégia que visa gerenciar hábitos comuns dos pacientes que costumam 

atrapalhar o sono, afim de evitar que tais distúrbios atuem como fatores etiológicos de exacerbação de dor. Os tratamentos 

que incluem abordagens de melhoria na qualidade sono mostram-se uma estratégia de grande ajuda no tratamento das 

DTM. A adoção de uma melhor postura do sono e de travesseiros mais apropriados, tem sido associada melhores índices de 

qualidade de sono e ausência de sintomas dolorosos ao acordar. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Pode ser concluído que existe uma associação entre o DTM e a qualidade do sono. Tratamentos que incluem medidas para 

melhoria do sono mostram-se uma excelente alternativa para a remissão dos sintomas da DTM e aumento da qualidade de 

vida e bem estar dos pacientes. 
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TITULO 
A dimensão da arteterapia escolar aplicada ao ensino de artes: o processo criativoda criança de 6 anos no ensino 

fundamental 
 
 

 
INTRODUCAO 

A escolha deste tema deu-se pela observação e estudo das salas de 1º ano, onde as crianças seis de anos necessitam de 

uma acolhida cuidadosa e bem elaborada. Além, que a singularidade do desenvolvimento infantil deve ser levada em 

consideração, respeitando as potencialidades criativas neste momento. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Fornecer subsídios técnicos, materiais e conceituais para o desenvolvimento das conexões criativas. O objetivo geral da 

pesquisa é refletir possibilidades no ensino, onde a criança desvie dos estereótipos e pratique a produção autoral com mais 

foco e concentração aumentando seus laços com a aprendizagem. 
 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo primordial investigar e divulgar a eficiência de práticas docentes que imprimam 

efetivamente a arteterapia nas aulas de artes nas escolas continentais de Cananéia, EMEI Osvaldo Lucachaki e EMEIEF Dênis 

Ricardo Pacca, assim como salientar a importância do aspecto terapêutico das aulas de artes para o desenvolvimento 

METODOLOGIA 
cognitivo e criativo da criança de cinco e seis anos no 1º ano do ensino fundamental. Trata-se de uma pesquisa qualitativo- 

quantitativa de cunho exploratório-investigativa, pois pretende desenvolver práticas lúdicas nos campos artísticos. 

Inicialmente, o conceito de arteterapia e a contribuição de determinados artistas brasileiros pela relação de sua obra e a 

arteterapia no desenvolvimento cognitivo e motor na infância e, secundariamente, a importância e as possibilidades das 

conexões criativas como didática de ensino de artes e seus aspectos práticos. 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
As conexões criativas mediadas por profissionais competentes pode ser uma ferramenta pedagógica eficiente no processo 

cognitivo da criançade seis anos no ensino fundamental. 
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TITULO Revascularização pulpar em dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta 

 

 

INTRODUCAO 
A revascularização pulpar atrai o interesse de diversos profissionais, como uma técnica promissora que busca a 

neoformação tecidual. 
 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a técnica de revascularização pulpar em dentes 

com necrose pulpar e rizogênese incompleta 
 

A metodologia a que se propôe este trabalho é de revisões bibliográficas, o levantamento de dados foi efetuado nas bases 

METODOLOGIA   
Capes, Scielo, Pubmed e no Journal of Endodontics. Utilizamos as palavras chave: revascularização pulpar/ rizogênese 

incompleta/ Open Apex Treatment/ Treatment of imature Teeth, demos preferencia a artigos que relataram casos clínicos, 

selecionamos 14 referencias , sem restrição ao intervalo de tempo. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A aplicação da técnica de revascularização pulpar tem apresentado-se como melhor conduta estabelecida à dentes imaturos 

que por algum fator tiveram a polpa necrosada, interrompendo o desenvolvimento radicular. A técnica precisa de mais 

estudos para firmar-se como técnica usual, por outro lado, é a única a que se pode atribuir a vantagem de revitalização do 

espaço pulpar. 
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TITULO Revascularização pulpar em dentes com necrose pulpar e rizogênese incompleta 

 

 

INTRODUCAO 
A revascularização pulpar atrai o interesse de diversos profissionais, como uma técnica promissora que busca a 

neoformação tecidual. 
 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a técnica de revascularização pulpar em dentes 

com necrose pulpar e rizogênese incompleta 
 

A metodologia a que se propôe este trabalho é de revisões bibliográficas, o levantamento de dados foi efetuado nas bases 

METODOLOGIA   
Capes, Scielo, Pubmed e no Journal of Endodontics. Utilizamos as palavras chave: revascularização pulpar/ rizogênese 

incompleta/ Open Apex Treatment/ Treatment of imature Teeth, demos preferencia a artigos que relataram casos clínicos, 

selecionamos 14 referencias , sem restrição ao intervalo de tempo. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A aplicação da técnica de revascularização pulpar tem apresentado-se como melhor conduta estabelecida à dentes imaturos 

que por algum fator tiveram a polpa necrosada, interrompendo o desenvolvimento radicular. A técnica precisa de mais 

estudos para firmar-se como técnica usual, por outro lado, é a única a que se pode atribuir a vantagem de revitalização do 

espaço pulpar. 
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TITULO A EXPANSÃO DAS GRANDES REDES DE DROGARIAS PARA A PERIFERIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Nesse artigo será apresentado o processo de expansão e crescimento das grandes redes de farmácia para as periferias, 

seus objetivos, suas consequências e como esse mercado e como esses monopólios conseguem de expandir para áreas 

mais pobres, quais estratégias utilizam e como fazem para a população local aderir a farmácias que também vendem 

serviços e oferecem uma linguagem e uma apresentação diferente e muito mais atrativa do que as tradicionais farmácias de 

bairro. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender como esse mercado está se consolidando e a entender a formação desse novo capitalismo e como grandes redes 

dominam o mercado das periferias e formam grandes monopólios. 
 

Pesquisa realizada através de embasamento teórico em artigos sobre as regulações de mercado, o varejo farmacêutico, 

METODOLOGIA pesquisas baseadas nas teorias de Adam Smith sobre as regulações dos mercados, e como o seu conceito de mão invisível 

age nessa abordagem. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Apesar de farmácias comercializarem medicamentos o que não é necessariamente uma mercadoria de consumo 

espontâneo hoje vemos uma mudança nesse cenário, os gigantes do mercado agem como a mão invisível de Adam Smith, 

regulando e controlando os mercados na periferia principalmente temos uma lógica invertida, as farmácias de bairro deu 

lugar a grandes lojas que vendem não só medicamentos, mas também perfumaria e uma grande variedade de categorias de 

produto, e graças à modernização da medicina, acesso à saúde acesso fácil à benefícios  até governamentais como   

Farmácia popular (remédios gratuitos)crediários, cartão de credito essas pessoas conseguem comprar mais medicamentos 

e outros artigos que saltam aos olhos quando se entra em uma grande loja do varejo farmacêutico. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

SMITH, Adam; A riquezas das nações; MIRANDA Maria Bernadete; O Monopólio e o Oligopólio, 2011. A indústria 

farmacêutica no Brasil: evolução recente e desafios futuros. CARTA IEDI 2016. Grupo Farma Brasil 

http://www.scielo.br;Programa "Farmácia Popular do Brasil": caracterização e evolução entre 2004-2012. 
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TITULO A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE DA JOALHERIA MONTE CARLO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A Monte Carlo é uma joalheria de origem nacional que já atua há 37 anos no mercado, possuindo mais de 40 

lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ficou conhecida por sua própria marca de relógios. 

Com a expansão de vendas também pela internet, foram percebidas recorrentes reclamações na entrega com atraso de suas 

mercadorias devido a falhas nos transportes, importante subárea do setor logístico da empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS Analisar os pilares da área de transporte e tipos de serviços, com o ponto de vista gerencial e sua integração 

com as quatro subáreas. Assim pontuando e corrigindo falhas operacionais. 
 

METODOLOGIA Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um 

METODOLOGIA 
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma mais 

eficaz para que todos setores compreendam e possam assimilar o assunto de maneira mais compreensível. Foram 

utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Conforme Ballou (2006), a logística de transporte pode ser definida como o ramo da logística responsável 

pela definição do modal ideal para transportar a maior quantidade de mercadorias com o menor custo e de maneira mais 

rápida. Um dos maiores desafios da logística do transporte é a terceirização dos serviços logísticos, onde a terceirização 

possa ser uma vantagem estratégica, é preciso contar com bons fornecedores logísticos. A gestão de transportadoras 

facilita a superação de outro grande desafio da logística de transporte, o qual vem desafiando o planejamento estratégico 

das empresas de forma ainda mais notável ao longo da crise financeira e política que o país atravessa: a defasagem do 

frete, onde se tem desafio gigantesco para as empresas dos mais variados segmentos, que precisam fazer suas entregas de 

forma rápida e segura, sem comprometer a qualidade da sua atuação junto aos clientes. A segurança do transporte de 

cargas necessita da contratação do seguro de cargas e a execução de ações efetivas no combate ao roubo de cargas 

depende, diretamente, do emprego qualificado da tecnologia na logística de transporte. E por último a eficiência e a 

implementação da logística reversa, onde as empresas devem investir na valorização do fator humano, pois somente o 

engajamento de toda comunidade pode promover o bom desempenho não apenas nas ações de logística reversa, mas na 

logística de transporte como um todo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Com base nos estudos concluído foi possível enxergar alguns pontos de melhorias como oportunidade de 

adquirirmos melhor desempenho. O trabalho envolveu as quatro subáreas da logística, falando principalmente do Setor de 

Transporte e foi possível verificar a função essencial que esse setor possui dentro do departamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
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Fundamentos da metodologia cientifica. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de 

pesquisa. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
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TITULO A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE DA JOALHERIA MONTE CARLO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A Monte Carlo é uma joalheria de origem nacional que já atua há 37 anos no mercado, possuindo mais de 40 

lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ficou conhecida por sua própria marca de relógios. 

Com a expansão de vendas também pela internet, foram percebidas recorrentes reclamações na entrega com atraso de suas 

mercadorias devido a falhas nos transportes, importante subárea do setor logístico da empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS Analisar os pilares da área de transporte e tipos de serviços, com o ponto de vista gerencial e sua integração 

com as quatro subáreas. Assim pontuando e corrigindo falhas operacionais. 
 

METODOLOGIA Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um 

METODOLOGIA 
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma mais 

eficaz para que todos setores compreendam e possam assimilar o assunto de maneira mais compreensível. Foram 

utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Conforme Ballou (2006), a logística de transporte pode ser definida como o ramo da logística responsável 

pela definição do modal ideal para transportar a maior quantidade de mercadorias com o menor custo e de maneira mais 

rápida. Um dos maiores desafios da logística do transporte é a terceirização dos serviços logísticos, onde a terceirização 

possa ser uma vantagem estratégica, é preciso contar com bons fornecedores logísticos. A gestão de transportadoras 

facilita a superação de outro grande desafio da logística de transporte, o qual vem desafiando o planejamento estratégico 

das empresas de forma ainda mais notável ao longo da crise financeira e política que o país atravessa: a defasagem do 

frete, onde se tem desafio gigantesco para as empresas dos mais variados segmentos, que precisam fazer suas entregas de 

forma rápida e segura, sem comprometer a qualidade da sua atuação junto aos clientes. A segurança do transporte de 

cargas necessita da contratação do seguro de cargas e a execução de ações efetivas no combate ao roubo de cargas 

depende, diretamente, do emprego qualificado da tecnologia na logística de transporte. E por último a eficiência e a 

implementação da logística reversa, onde as empresas devem investir na valorização do fator humano, pois somente o 

engajamento de toda comunidade pode promover o bom desempenho não apenas nas ações de logística reversa, mas na 

logística de transporte como um todo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Com base nos estudos concluído foi possível enxergar alguns pontos de melhorias como oportunidade de 

adquirirmos melhor desempenho. O trabalho envolveu as quatro subáreas da logística, falando principalmente do Setor de 

Transporte e foi possível verificar a função essencial que esse setor possui dentro do departamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
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REFERÊNCIAS BALLOU, Ronald. Logística Empresarial São Paulo: Editora Atlas 2006 LAKATOS, E. M (#38) MARCONI, M. A. 

Fundamentos da metodologia cientifica. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de 

pesquisa. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 
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TITULO A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE DA JOALHERIA MONTE CARLO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A Monte Carlo é uma joalheria de origem nacional que já atua há 37 anos no mercado, possuindo mais de 40 

lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ficou conhecida por sua própria marca de relógios. 

Com a expansão de vendas também pela internet, foram percebidas recorrentes reclamações na entrega com atraso de suas 

mercadorias devido a falhas nos transportes, importante subárea do setor logístico da empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS Analisar os pilares da área de transporte e tipos de serviços, com o ponto de vista gerencial e sua integração 

com as quatro subáreas. Assim pontuando e corrigindo falhas operacionais. 
 

METODOLOGIA Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um 

METODOLOGIA 
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma mais 

eficaz para que todos setores compreendam e possam assimilar o assunto de maneira mais compreensível. Foram 

utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Conforme Ballou (2006), a logística de transporte pode ser definida como o ramo da logística responsável 

pela definição do modal ideal para transportar a maior quantidade de mercadorias com o menor custo e de maneira mais 

rápida. Um dos maiores desafios da logística do transporte é a terceirização dos serviços logísticos, onde a terceirização 

possa ser uma vantagem estratégica, é preciso contar com bons fornecedores logísticos. A gestão de transportadoras 

facilita a superação de outro grande desafio da logística de transporte, o qual vem desafiando o planejamento estratégico 

das empresas de forma ainda mais notável ao longo da crise financeira e política que o país atravessa: a defasagem do 

frete, onde se tem desafio gigantesco para as empresas dos mais variados segmentos, que precisam fazer suas entregas de 

forma rápida e segura, sem comprometer a qualidade da sua atuação junto aos clientes. A segurança do transporte de 

cargas necessita da contratação do seguro de cargas e a execução de ações efetivas no combate ao roubo de cargas 

depende, diretamente, do emprego qualificado da tecnologia na logística de transporte. E por último a eficiência e a 

implementação da logística reversa, onde as empresas devem investir na valorização do fator humano, pois somente o 

engajamento de toda comunidade pode promover o bom desempenho não apenas nas ações de logística reversa, mas na 

logística de transporte como um todo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Com base nos estudos concluído foi possível enxergar alguns pontos de melhorias como oportunidade de 

adquirirmos melhor desempenho. O trabalho envolveu as quatro subáreas da logística, falando principalmente do Setor de 

Transporte e foi possível verificar a função essencial que esse setor possui dentro do departamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 
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TITULO A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE DA JOALHERIA MONTE CARLO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A Monte Carlo é uma joalheria de origem nacional que já atua há 37 anos no mercado, possuindo mais de 40 

lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ficou conhecida por sua própria marca de relógios. 

Com a expansão de vendas também pela internet, foram percebidas recorrentes reclamações na entrega com atraso de suas 

mercadorias devido a falhas nos transportes, importante subárea do setor logístico da empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS Analisar os pilares da área de transporte e tipos de serviços, com o ponto de vista gerencial e sua integração 

com as quatro subáreas. Assim pontuando e corrigindo falhas operacionais. 
 

METODOLOGIA Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um 

METODOLOGIA 
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma mais 

eficaz para que todos setores compreendam e possam assimilar o assunto de maneira mais compreensível. Foram 

utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Conforme Ballou (2006), a logística de transporte pode ser definida como o ramo da logística responsável 

pela definição do modal ideal para transportar a maior quantidade de mercadorias com o menor custo e de maneira mais 

rápida. Um dos maiores desafios da logística do transporte é a terceirização dos serviços logísticos, onde a terceirização 

possa ser uma vantagem estratégica, é preciso contar com bons fornecedores logísticos. A gestão de transportadoras 

facilita a superação de outro grande desafio da logística de transporte, o qual vem desafiando o planejamento estratégico 

das empresas de forma ainda mais notável ao longo da crise financeira e política que o país atravessa: a defasagem do 

frete, onde se tem desafio gigantesco para as empresas dos mais variados segmentos, que precisam fazer suas entregas de 

forma rápida e segura, sem comprometer a qualidade da sua atuação junto aos clientes. A segurança do transporte de 

cargas necessita da contratação do seguro de cargas e a execução de ações efetivas no combate ao roubo de cargas 

depende, diretamente, do emprego qualificado da tecnologia na logística de transporte. E por último a eficiência e a 

implementação da logística reversa, onde as empresas devem investir na valorização do fator humano, pois somente o 

engajamento de toda comunidade pode promover o bom desempenho não apenas nas ações de logística reversa, mas na 

logística de transporte como um todo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Com base nos estudos concluído foi possível enxergar alguns pontos de melhorias como oportunidade de 

adquirirmos melhor desempenho. O trabalho envolveu as quatro subáreas da logística, falando principalmente do Setor de 

Transporte e foi possível verificar a função essencial que esse setor possui dentro do departamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
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TITULO A LOGÍSTICA E O TRANSPORTE DA JOALHERIA MONTE CARLO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO A Monte Carlo é uma joalheria de origem nacional que já atua há 37 anos no mercado, possuindo mais de 40 

lojas espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Ficou conhecida por sua própria marca de relógios. 

Com a expansão de vendas também pela internet, foram percebidas recorrentes reclamações na entrega com atraso de suas 

mercadorias devido a falhas nos transportes, importante subárea do setor logístico da empresa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS Analisar os pilares da área de transporte e tipos de serviços, com o ponto de vista gerencial e sua integração 

com as quatro subáreas. Assim pontuando e corrigindo falhas operacionais. 
 

METODOLOGIA Esse artigo utiliza a pesquisa exploratória com análise qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com um 

METODOLOGIA 
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Um método de estudo que busca identificar o assunto de forma mais 

eficaz para que todos setores compreendam e possam assimilar o assunto de maneira mais compreensível. Foram 

utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS Conforme Ballou (2006), a logística de transporte pode ser definida como o ramo da logística responsável 

pela definição do modal ideal para transportar a maior quantidade de mercadorias com o menor custo e de maneira mais 

rápida. Um dos maiores desafios da logística do transporte é a terceirização dos serviços logísticos, onde a terceirização 

possa ser uma vantagem estratégica, é preciso contar com bons fornecedores logísticos. A gestão de transportadoras 

facilita a superação de outro grande desafio da logística de transporte, o qual vem desafiando o planejamento estratégico 

das empresas de forma ainda mais notável ao longo da crise financeira e política que o país atravessa: a defasagem do 

frete, onde se tem desafio gigantesco para as empresas dos mais variados segmentos, que precisam fazer suas entregas de 

forma rápida e segura, sem comprometer a qualidade da sua atuação junto aos clientes. A segurança do transporte de 

cargas necessita da contratação do seguro de cargas e a execução de ações efetivas no combate ao roubo de cargas 

depende, diretamente, do emprego qualificado da tecnologia na logística de transporte. E por último a eficiência e a 

implementação da logística reversa, onde as empresas devem investir na valorização do fator humano, pois somente o 

engajamento de toda comunidade pode promover o bom desempenho não apenas nas ações de logística reversa, mas na 

logística de transporte como um todo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Com base nos estudos concluído foi possível enxergar alguns pontos de melhorias como oportunidade de 

adquirirmos melhor desempenho. O trabalho envolveu as quatro subáreas da logística, falando principalmente do Setor de 

Transporte e foi possível verificar a função essencial que esse setor possui dentro do departamento da Cadeia de 

Suprimentos. 
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TITULO Escola Paideia e a relação com a psicologia de Vygotsky 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Esta pesquisa de cunho bibliográfico tem como tema a relação entre a formação do ser humano e sua interação com o meio 

proposto por Vygotsky e a educação libertaria, por meio de relatos da escola Paideia, em Mérida, Espanha. O objetivo 

principal da pesquisa é verificar a relação entre aspectos da psicologia de Vygotsky, como a formação do ser através da 

interação com o meio e a metodologia aplicada na escola Paideia. A pesquisa teve como foco os pontos em comum nas 

duas linhas de pensamento, que trazem ideias próximas sobre a formação do ser humano, da autonomia do aluno e sobre 

como o processo da aprendizagem traz mais relevância sobre o conteúdo estudado. 
 

 

 
OBJETIVOS Com essa pesquisa se pretende fazer a relação entre a escola Paideia e as ideias desenvolvidas por Vygotsky. 

 

A partir da pesquisa em livros e artigos relacionados com o tema em questão, foi feita a relação existente entre as linhas de 

METODOLOGIA 
pensamento e como as ideias de Vygotsky tem uma aproximação teórica na pedagogia libertária, já que ambas as linhas de 

pensamento tem sua base filosófica no materialismo dialético e trazem a ideia da formação do homem através da sua 

interação com meio social. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a relação entre as duas linhas de pensamento pode ser identificada através de suas bases filosóficas, que 

trazem uma visão de homem e de mundo que tem por características a sociabilidade do ser humano, e que seu 

desenvolvimento só pode acontecer dentro do meio social. Portanto, podemos ver que em Vygotsky a base parte de uma 

visão marxista de mundo que leva em consideração o meio econômico e a dialética materialista. Na pedagogia libertaria a 

dialética materialista também aparece, mas não advém da visão marxista, mas de uma visão anarquista e que tem como 

influencia principal as ideias elaboradas por Bakunin, antigo opositor de Marx no século XIX. A relação das duas linhas de 

pensamento só é possível, pois as bases filosóficas, tanto de Marx como de Bakunin, vem da dialética Hegel, trazendo assim 

elementos em comum ambas as filosofias. 
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TITULO Bichectomia não é para todos 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Na atualidade, os conceitos de beleza têm se voltado cada vez mais pela busca de uma face com contornos mais finos e 

delineados. A prática cirúrgica para a remoção do corpo gorduroso da face vem ganhando muito espaço nos dias atuais. O 

corpo adiposo bucal esta localizado em uma área nobre da face envolta por inúmeras estruturas anatômicas importantes e 

torna-se imprescindível o conhecimento anatômico desta região para evitar iatrogênicas com possíveis sequelas 

temporárias e permanentes. Heister, em 1732, foi o primeiro a citar o corpo adiposo bucal, considerando-o como uma 

estrutura de natureza glandular, apenas posteriormente esta estrutura anatômica foi descrita como um tecido adiposo por 

Marie-François Xavier Bichat, em 1802, tornando conhecida como Bola de Bichat, suas aplicações clínicas são variadas na 

área odontológica. Esta estrutura anatômica tem função mecânica, é um coxim gorduroso que facilita movimentos 

musculares, de mastigação e de sucção. A bola de Bichat preenche o espaço mastigatório, separando os músculos 

mastigatórios uns dos outros e do ramo mandibular e zigomático e tem sido alvo de intervenção em cirurgias estéticas Seu 

volume total é de aproximadamente 9,6 ml, devendo limitar-se a remoção de no máximo 2/3 deste volume. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Buscar na literatura informações sobre este corpo adiposo bucal, tanto relacionadas à anatomia da área, aplicações clínicas 

da referida gordura, quanto às possíveis complicações cirúrgicas. 
 

 

METODOLOGIA 
Esta pesquisa foi realizada a partir de levantamentos bibliográficos sobre o tema nas bases de dados Pubmed e Scielo, sem 

restrição quanto a data da publicação dos trabalhos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As estruturas anatômicas relacionadas aos procedimentos cirúrgicos que envolvem a extensão bucal do corpo adiposo 

bucal puderam ser identificadas. Foram encontradas aplicações clínicas na Odontologia para procedimentos de enxertia 

utilizando o corpo adiposo bucal. As possíveis complicações advindas da intervenção cirúrgica do corpo adiposo bucal 

também puderam ser identificadas. A intervenção cirúrgica no corpo adiposo bucal apresenta sua utilização atualmente 

difundida para adequação de contorno facial. No entanto, devido ao fato desta estrutura anatômica conferir plenitude à 

bochecha e ser responsável pelo contorno facial, esta prática não pode ser realizada em qualquer paciente sem sua devida 

indicação. Este procedimento, quando realizado apenas com finalidade estética, consiste em uma prática sem muitos 

estudos longitudinais quanto aos seus efeitos ao longo do tempo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Não foi possível a concluir a partir de embasamento científico quais serão os benefícios ou malefícios da realização da 

bichectomia ao longo do tempo, assim como quais serão os efeitos do envelhecimento da face mediante este 

procedimento. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Zhang HM et al. Anatomical structure of the buccal fat pad and its clinical adaptations. Plast Reconstr Surg. 2001; 

109(7):2509-18. Shoja MM, et al. Marie-François Xavier Bichat (1771-1802) and his contributions to the foundations of 

pathological anatomy and modern medicine. Ann Anat. 2008; 190(5):413- 20. Wijn RS, Van der Heijden EP, Kon M. On lipoma 

of the buccal fat pad: report of two cases and review of the literature. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009; 62(1):28-35. 

 

Página 611 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 8803 Outros 3 - Extensão 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3779653 - AMANDA CRISTINA PEREIRA DE GODOI 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Raquel Fernandes Batista 

  

 
 

TITULO 
PROJETO RONDON® SP: Oficinas de capacitação sobre genograma, ecomapa e Escala de Coelho – Savassi, no município 

de Itapeva – SP. 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP, aconteceu de 15 a 21 de julho de 2018, teve o objetivo colocaros alunos de graduação em ações inter 

e transdisciplinares para promoção da saúde, na décima ação no município de Itapeva. Foi solicitado pela secretaria de   

saúde e atenção básica (AB) do município, oficinas para capacitar os agentes comunitários de saúde (ACS) sobre a 

importância de se desenvolver o genograma, ecomapa e escala de Coelho, que são instrumentos de apoio desenvolvidos 

pelo SUS, com foco no fortalecimento da abordagem familiar, com olhar social e científico, capazde auxiliar na escuta, 

compreensão e ação, diante do problema. A introdução do PSF foi uma tentativa de reorganizar a AB no país, e instituiu a 

Visita Domiciliar (VD), como instrumento diferencial da atuação do Médico de Família. Para estabelecer prioridades na visita, 

elaborou-se escala de risco familiar baseada na ficha A do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Tal escala baseia-

se em sentinelas de risco que acontecem na primeira visita domiciliar pelo ACS. Os riscos são classificados pela  escala de 

coelho, variando entre R1, R2 e R3. O genograma instrumento que aponta os personagens envolvidos e detalha a estrutura 

e o histórico familiar. E o ecomapa, é desenvolvido por um desenho complementar ao genograma para compreensão da 

estrutura relacional da família e os contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Capacitar os ACSs quanto à função e aplicação do Ecomapa e Escala de Coelho. 

 

 

METODOLOGIA  
Foram realizadas rodas de conversa e problematizações hipotéticas para desenvolver o genograma e ecomapa, assim como 

a escala de coelho, junto aos ACSs. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Notou-se que os funcionários nunca haviam desenvolvido ecomapa e escala de coelho. Escala de Coelho, instrumento 

menos conhecido, mas de fácil aplicação para levantamento situacional pelas sentinelas de risco que a família está exposta   

e que servirá de parâmetro para a discussão e prioridade de intervenção da equipe de saúde e favorece o desenvolvimento 

do mapa de território e mapa inteligente de cada unidade de saúde. Meios de facilitação e visibilidade de trabalho da equipe 

de saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os profissionais devem colocar em prática os conhecimentos adquiridos, pois muitos conhecem e até mesmo produziam o 

Ecomapa, porém desconheciam as terminologias adequadas. Quanto a Escala de Coelho, acreditamos que, após a 

capacitação sobre o assunto, seu uso seja ampliado para nortear as estratégias de atendimento interdisciplinar, 

conscientizar e aumentar os benefícios para a população sobre prevenção dos riscos. 
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TITULO Comportamento do consumidor , atendimento ao cliente e propaganda. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Durante décadas os pesquisadores de mercado têm tentado entender o comportamento do consumidor, e suas descobertas 

foram resumidas em vários modelos de comportamento. Foi notório o aumento das vendas no comércio eletrônico, com isso 

se vê a necessidade de estudar o comportamento de seus consumidores voltado ao Ciberespaço. Por isso, esta pesquisa 

buscou analisar as percepções e atitudes do comportamento de compra do comércio eletrônico para tal, utilizou-se o 

método de estudos com o livro Comércio Eletrônico de EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING. A pesquisa contemplou temas 

que nos leva a entender as características pessoais do consumidor, processo de decisão, desenvolvimento do 

relacionamento vendedor/cliente, atendimento ao cliente e propaganda. Com isso surgiu a necessidade de estudar os 

consumidores deste mercado e avaliar quais são os fatores que mais lhe chamam a atenção para consumir no comercio 

eletrônico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo tem como objetivo analisar a percepção e atitude do comportamento do consumidor, o atendimento ao cliente e a 

propaganda. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo sobre o comportamento, atendimento ao cliente e propagada C.E. 

online, com estrutura de pesquisa exploratória usando citações para o desenvolvimento da pesquisa. A meta é descobrir 

METODOLOGIA como fidelizar os clientes de C.E. para o fortalecimento da posição de mercado da empresa e a diminuição de custo. 

Conquistar um novo cliente custa de 5 a 8 vezes mais que manter um cliente já existente. - Afinal, consumidores fiéis ficam 

longe de concorrência. (EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING , 2014, P. 121) 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Efraim Turban e David King o Brasil é um dos países que mais cresce em comercio eletrônico e mundialmente tem 

ajudado com esse avanço, cada vez mais comum entre as pessoas fazendo com que cresça o Acesso das pessoas a 

Internet no mundo inteiro. As pessoas têm mais flexibilidade com pagamentos e acesso mais rápido as Mídias sociais, 

fazendo assim que aumente o consumo de produtos e a utilização de serviços. Uma das vantagens desse segmento é que o 

investimento inicial é mais baixo que uma loja física e o alcance geográfico atende a qualquer lugar do mundo, e qualquer 

horário você pode estar online. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto conclui-se que com o avanço da tecnologia os serviços de Comércio Eletrônico vai crescer cada vez mais em todo 

o mundo, fazendo com que as empresas através de pesquisas de mercado online atendam cada vez melhor seus 

consumidores, fazendo melhorias no sistemas que trazem mais segurança, conforto e agilidade para todos. 
 

 

 
REFERENCIAS Tuban,Efraim Comércio eletrônico: estrategia e gestão/ Efraim Turban e David King; Sao Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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TITULO Comportamento do consumidor , atendimento ao cliente e propaganda. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Durante décadas os pesquisadores de mercado têm tentado entender o comportamento do consumidor, e suas descobertas 

foram resumidas em vários modelos de comportamento. Foi notório o aumento das vendas no comércio eletrônico, com isso 

se vê a necessidade de estudar o comportamento de seus consumidores voltado ao Ciberespaço. Por isso, esta pesquisa 

buscou analisar as percepções e atitudes do comportamento de compra do comércio eletrônico para tal, utilizou-se o 

método de estudos com o livro Comércio Eletrônico de EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING. A pesquisa contemplou temas 

que nos leva a entender as características pessoais do consumidor, processo de decisão, desenvolvimento do 

relacionamento vendedor/cliente, atendimento ao cliente e propaganda. Com isso surgiu a necessidade de estudar os 

consumidores deste mercado e avaliar quais são os fatores que mais lhe chamam a atenção para consumir no comercio 

eletrônico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo tem como objetivo analisar a percepção e atitude do comportamento do consumidor, o atendimento ao cliente e a 

propaganda. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo sobre o comportamento, atendimento ao cliente e propagada C.E. 

online, com estrutura de pesquisa exploratória usando citações para o desenvolvimento da pesquisa. A meta é descobrir 

METODOLOGIA como fidelizar os clientes de C.E. para o fortalecimento da posição de mercado da empresa e a diminuição de custo. 

Conquistar um novo cliente custa de 5 a 8 vezes mais que manter um cliente já existente. - Afinal, consumidores fiéis ficam 

longe de concorrência. (EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING , 2014, P. 121) 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Efraim Turban e David King o Brasil é um dos países que mais cresce em comercio eletrônico e mundialmente tem 

ajudado com esse avanço, cada vez mais comum entre as pessoas fazendo com que cresça o Acesso das pessoas a 

Internet no mundo inteiro. As pessoas têm mais flexibilidade com pagamentos e acesso mais rápido as Mídias sociais, 

fazendo assim que aumente o consumo de produtos e a utilização de serviços. Uma das vantagens desse segmento é que o 

investimento inicial é mais baixo que uma loja física e o alcance geográfico atende a qualquer lugar do mundo, e qualquer 

horário você pode estar online. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto conclui-se que com o avanço da tecnologia os serviços de Comércio Eletrônico vai crescer cada vez mais em todo 

o mundo, fazendo com que as empresas através de pesquisas de mercado online atendam cada vez melhor seus 

consumidores, fazendo melhorias no sistemas que trazem mais segurança, conforto e agilidade para todos. 
 

 

 
REFERENCIAS Tuban,Efraim Comércio eletrônico: estrategia e gestão/ Efraim Turban e David King; Sao Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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TITULO Comportamento do consumidor , atendimento ao cliente e propaganda. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Durante décadas os pesquisadores de mercado têm tentado entender o comportamento do consumidor, e suas descobertas 

foram resumidas em vários modelos de comportamento. Foi notório o aumento das vendas no comércio eletrônico, com isso 

se vê a necessidade de estudar o comportamento de seus consumidores voltado ao Ciberespaço. Por isso, esta pesquisa 

buscou analisar as percepções e atitudes do comportamento de compra do comércio eletrônico para tal, utilizou-se o 

método de estudos com o livro Comércio Eletrônico de EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING. A pesquisa contemplou temas 

que nos leva a entender as características pessoais do consumidor, processo de decisão, desenvolvimento do 

relacionamento vendedor/cliente, atendimento ao cliente e propaganda. Com isso surgiu a necessidade de estudar os 

consumidores deste mercado e avaliar quais são os fatores que mais lhe chamam a atenção para consumir no comercio 

eletrônico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo tem como objetivo analisar a percepção e atitude do comportamento do consumidor, o atendimento ao cliente e a 

propaganda. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo sobre o comportamento, atendimento ao cliente e propagada C.E. 

online, com estrutura de pesquisa exploratória usando citações para o desenvolvimento da pesquisa. A meta é descobrir 

METODOLOGIA como fidelizar os clientes de C.E. para o fortalecimento da posição de mercado da empresa e a diminuição de custo. 

Conquistar um novo cliente custa de 5 a 8 vezes mais que manter um cliente já existente. - Afinal, consumidores fiéis ficam 

longe de concorrência. (EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING , 2014, P. 121) 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Efraim Turban e David King o Brasil é um dos países que mais cresce em comercio eletrônico e mundialmente tem 

ajudado com esse avanço, cada vez mais comum entre as pessoas fazendo com que cresça o Acesso das pessoas a 

Internet no mundo inteiro. As pessoas têm mais flexibilidade com pagamentos e acesso mais rápido as Mídias sociais, 

fazendo assim que aumente o consumo de produtos e a utilização de serviços. Uma das vantagens desse segmento é que o 

investimento inicial é mais baixo que uma loja física e o alcance geográfico atende a qualquer lugar do mundo, e qualquer 

horário você pode estar online. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto conclui-se que com o avanço da tecnologia os serviços de Comércio Eletrônico vai crescer cada vez mais em todo 

o mundo, fazendo com que as empresas através de pesquisas de mercado online atendam cada vez melhor seus 

consumidores, fazendo melhorias no sistemas que trazem mais segurança, conforto e agilidade para todos. 
 

 

 
REFERENCIAS Tuban,Efraim Comércio eletrônico: estrategia e gestão/ Efraim Turban e David King; Sao Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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TITULO Comportamento do consumidor , atendimento ao cliente e propaganda. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Durante décadas os pesquisadores de mercado têm tentado entender o comportamento do consumidor, e suas descobertas 

foram resumidas em vários modelos de comportamento. Foi notório o aumento das vendas no comércio eletrônico, com isso 

se vê a necessidade de estudar o comportamento de seus consumidores voltado ao Ciberespaço. Por isso, esta pesquisa 

buscou analisar as percepções e atitudes do comportamento de compra do comércio eletrônico para tal, utilizou-se o 

método de estudos com o livro Comércio Eletrônico de EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING. A pesquisa contemplou temas 

que nos leva a entender as características pessoais do consumidor, processo de decisão, desenvolvimento do 

relacionamento vendedor/cliente, atendimento ao cliente e propaganda. Com isso surgiu a necessidade de estudar os 

consumidores deste mercado e avaliar quais são os fatores que mais lhe chamam a atenção para consumir no comercio 

eletrônico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo tem como objetivo analisar a percepção e atitude do comportamento do consumidor, o atendimento ao cliente e a 

propaganda. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo sobre o comportamento, atendimento ao cliente e propagada C.E. 

online, com estrutura de pesquisa exploratória usando citações para o desenvolvimento da pesquisa. A meta é descobrir 

METODOLOGIA como fidelizar os clientes de C.E. para o fortalecimento da posição de mercado da empresa e a diminuição de custo. 

Conquistar um novo cliente custa de 5 a 8 vezes mais que manter um cliente já existente. - Afinal, consumidores fiéis ficam 

longe de concorrência. (EFRAIM TURBAN (#38) DAVID KING , 2014, P. 121) 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Efraim Turban e David King o Brasil é um dos países que mais cresce em comercio eletrônico e mundialmente tem 

ajudado com esse avanço, cada vez mais comum entre as pessoas fazendo com que cresça o Acesso das pessoas a 

Internet no mundo inteiro. As pessoas têm mais flexibilidade com pagamentos e acesso mais rápido as Mídias sociais, 

fazendo assim que aumente o consumo de produtos e a utilização de serviços. Uma das vantagens desse segmento é que o 

investimento inicial é mais baixo que uma loja física e o alcance geográfico atende a qualquer lugar do mundo, e qualquer 

horário você pode estar online. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto conclui-se que com o avanço da tecnologia os serviços de Comércio Eletrônico vai crescer cada vez mais em todo 

o mundo, fazendo com que as empresas através de pesquisas de mercado online atendam cada vez melhor seus 

consumidores, fazendo melhorias no sistemas que trazem mais segurança, conforto e agilidade para todos. 
 

 

 
REFERENCIAS Tuban,Efraim Comércio eletrônico: estrategia e gestão/ Efraim Turban e David King; Sao Paulo: Prentice Hall, 2004. 
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TITULO por que a Bomba Atômica alterou a formação do espaço mundial 

 
 

 
INTRODUCAO 

as armas nucleares deram soberania política, territorial e internacional as nações possuidoras desses arsenais, A bomba 

atômica foi para a URSS um passaporte imperialista, pois sem este artefato eles não teriam condições de sustentar por tanto 

tempo a divisão do mundo entre, capitalistas e socialistas. (Mundo Bi polar, Guerra fria) 
 

 

 

OBJETIVOS 
Pretendo verificar a influencia das armas nucleares na formação do espaço global, e trazer a resposta para a pergunta: por 

que as armas nucleares influenciaram a formação do espaço mundial? 
 

METODOLOGIA A minha pesquisa consiste em analises bibliográficas, de livros, artigos, revistas e sites, entre outros. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

As Armas nucleares mudaram a formação do Espaço Mundial na medida em que os estados sentiram a necessidade de 

defesa, e por que sem elas, não seria possível um Mundo Bipolar. E notório que as armas nucleares tem um poder de 

persuasão incontestável na geopolítica mundial, todas as nações possuidoras desses artefatos tem a garantia de que o seu 

estado já mais será invadido, nem mesmo por um país que também detenha armas idênticas. Pois, o revide à agressão 

destruiria ambos. Outro fato relevante é que os nove estados exceto, a Coreia do Norte tem uma cadeira permanente no 

conselho de segurança da ONU. 
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TITULO Visão geral das Próteses Bucomaxilofaciais 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Prótese Bucomaxilofacial compreende a reabilitação e a correção ortopédica do sistema estomatognático de pacientes 

com lesões congênitas, pacientes oncológicos ou pacientes que sofreram algum tipo de trauma facial, em que a 

reconstrução cirúrgica não foi possível. Este tipo de prótese não é abordada como disciplina eletiva na maioria dos Cursos 

de Odontologia. Sua confecção é realizada em conjunto por técnicos de prótese dentária específicos e cirurgiões dentistas 

especializados. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer a visão geral sobre o tratamento de pacientes por meio da especialidade de Prótese 

Bucomaxilofacial. 
 

 

METODOLOGIA 
As informações foram obtidas em livros especializados e bases de dados Scielo e Pubmed, sem restrições quanto a data de 

publicação dos trabalhos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Prótese Bucomaxilofacial é a especialidade da Odontologia responsável pela reabilitação protética de perdas e/ou 

malformações faciais, intraorais e extraorais ocasionadas por trauma, patologias ou distúrbios de desenvolvimento. Os 

profissionais qualificados nesta especialidade são responsáveis pela confecção de aparelhos e dispositivos que auxiliam no 

tratamento de pacientes oncológicos, determinadas disfunções de ATM, desenvolvimento e confecção de protetores usados 

em esportes, como os bucais e faciais. Sua amplitude de abrangência em áreas distintas exige profissionais com ampla     

visão clínica para atuar em equipes multidisciplinares em âmbito ambulatorial e hospitalar, e na condição de especialistas   

em suas clínicas particulares. O emprego destas próteses tem como objetivo restaurar a estética, e devolver as funções de 

mastigação, deglutição, fonética, proteção direta ou indireta dos tecidos remanescentes, corrigir defeitos faciais, distúrbios 

de conforto e aparência, auxiliando na terapia psicológica e fazendo com que ocorra sua total reintegração do paciente à 

sociedade. As técnicas de confecção e materiais tem evoluído aos longo dos anos e atualmente ferramentas de 

escaneamento digital tem auxiliado no processo de fabricação das peças. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Foi possível observar que pacientes que se submeteram a algum tipo de amputação na face em virtude de lesões 

carcinogênicas, acidentes traumáticos ou condições congênitas, resultando em alguma deformidade visível, necessitam de 

restauração protética e de apoio psicológico. A reabilitação estética por meio de próteses bucomaxilofaciais mostrou-se 

essencial no processo de reintegração social destes pacientes. A especialidade de prótese bucomaxilofacial mostrou 

desempenhar um papel importante frente a reabilitação do paciente de maneira geral, restabelecendo o convívio social, 

possibilitando o resgate dos momentos de normalidade perdidos e muitas vezes da sua dignidade humana. 
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TITULO Visão geral das Próteses Bucomaxilofaciais 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Prótese Bucomaxilofacial compreende a reabilitação e a correção ortopédica do sistema estomatognático de pacientes 

com lesões congênitas, pacientes oncológicos ou pacientes que sofreram algum tipo de trauma facial, em que a 

reconstrução cirúrgica não foi possível. Este tipo de prótese não é abordada como disciplina eletiva na maioria dos Cursos 

de Odontologia. Sua confecção é realizada em conjunto por técnicos de prótese dentária específicos e cirurgiões dentistas 

especializados. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer a visão geral sobre o tratamento de pacientes por meio da especialidade de Prótese 

Bucomaxilofacial. 
 

 

METODOLOGIA 
As informações foram obtidas em livros especializados e bases de dados Scielo e Pubmed, sem restrições quanto a data de 

publicação dos trabalhos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A Prótese Bucomaxilofacial é a especialidade da Odontologia responsável pela reabilitação protética de perdas e/ou 

malformações faciais, intraorais e extraorais ocasionadas por trauma, patologias ou distúrbios de desenvolvimento. Os 

profissionais qualificados nesta especialidade são responsáveis pela confecção de aparelhos e dispositivos que auxiliam no 

tratamento de pacientes oncológicos, determinadas disfunções de ATM, desenvolvimento e confecção de protetores usados 

em esportes, como os bucais e faciais. Sua amplitude de abrangência em áreas distintas exige profissionais com ampla     

visão clínica para atuar em equipes multidisciplinares em âmbito ambulatorial e hospitalar, e na condição de especialistas   

em suas clínicas particulares. O emprego destas próteses tem como objetivo restaurar a estética, e devolver as funções de 

mastigação, deglutição, fonética, proteção direta ou indireta dos tecidos remanescentes, corrigir defeitos faciais, distúrbios 

de conforto e aparência, auxiliando na terapia psicológica e fazendo com que ocorra sua total reintegração do paciente à 

sociedade. As técnicas de confecção e materiais tem evoluído aos longo dos anos e atualmente ferramentas de 

escaneamento digital tem auxiliado no processo de fabricação das peças. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Foi possível observar que pacientes que se submeteram a algum tipo de amputação na face em virtude de lesões 

carcinogênicas, acidentes traumáticos ou condições congênitas, resultando em alguma deformidade visível, necessitam de 

restauração protética e de apoio psicológico. A reabilitação estética por meio de próteses bucomaxilofaciais mostrou-se 

essencial no processo de reintegração social destes pacientes. A especialidade de prótese bucomaxilofacial mostrou 

desempenhar um papel importante frente a reabilitação do paciente de maneira geral, restabelecendo o convívio social, 

possibilitando o resgate dos momentos de normalidade perdidos e muitas vezes da sua dignidade humana. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Goiato MC, Mancuso DN, Zuccolotti BCR, Murakawa AC, de Lima DC, dos Santos DM, et al. Retention and processing 

methods of nasal prosthesis. J Coll Physicians Surg Pakistan. 2012;22(11):716–9. Ciocca L, Scotti R. Oculo-facial 
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TITULO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Ações e Práticas Aplicadas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto identifica como o assistente social participa dos processos de trabalho nos Programa Saude da Familia 

que pode ser definido como uma estratégia da Politica Nacional de Atenção Básica para reordenar o modelo de saúde 

vigente e como esses profissionais trabalham dentro das equipes multidisciplinares, ações e aplicabilidades da sua 

formação acadêmica. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as ações e praticas do serviço social e sua contribuição no Programa Saude da Família. 

 

A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica que é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir 

METODOLOGIA das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, periódicos, revistas acadêmicas, Google 

acadêmico, Biblioteca virtual da USP, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O Programa Saúde da Família (PSF) destaca-se entre as estratégias de saúde por ser uma tentativa de transformar as 

práticas da atenção à saúde e o trabalho dos profissionais que nele atuam, sendo, até mesmo, considerado a alavanca para 

a transformação do sistema como um todoÉ dentro da relação de dever e direito à saúde que o trabalho dos assistentes 

sociais tem se pautado e vem se desenvolvendo e, a cada dia, tem se tornado uma “prática” necessária para a promoção e 

atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de construção 

da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de saúde que passa a considerar o atendimento das 

demandas do setor sob o enfoque relevante das condições sociais. Assim pode-se afirmar que a saúde é construída a partir 

de necessidades históricas e socialmente determinada, e cabe ao assistente social defende-la como direito de todo cidadão 

e dever do Estado 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.760p. 

(Publicação: Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- 

ABEPSS.v.1) VASCONCELOS, A.M. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2006 

 

Página 620 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

 

 
2018 8811 Serviço Social 5 - Iniciação Científica Graduação EaD 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3315703 - LILIAN FRANÇA 

 
2 - Aprovado 

 
6 - Pôster Eletrônico 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Henrique Manoel Carvalho Silva 

  

 
 

TITULO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Ações e Práticas Aplicadas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto identifica como o assistente social participa dos processos de trabalho nos Programa Saude da Familia 

que pode ser definido como uma estratégia da Politica Nacional de Atenção Básica para reordenar o modelo de saúde 

vigente e como esses profissionais trabalham dentro das equipes multidisciplinares, ações e aplicabilidades da sua 

formação acadêmica. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as ações e praticas do serviço social e sua contribuição no Programa Saude da Família. 

 

A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica que é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir 

METODOLOGIA das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, periódicos, revistas acadêmicas, Google 

acadêmico, Biblioteca virtual da USP, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O Programa Saúde da Família (PSF) destaca-se entre as estratégias de saúde por ser uma tentativa de transformar as 

práticas da atenção à saúde e o trabalho dos profissionais que nele atuam, sendo, até mesmo, considerado a alavanca para 

a transformação do sistema como um todoÉ dentro da relação de dever e direito à saúde que o trabalho dos assistentes 

sociais tem se pautado e vem se desenvolvendo e, a cada dia, tem se tornado uma “prática” necessária para a promoção e 

atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de construção 

da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de saúde que passa a considerar o atendimento das 

demandas do setor sob o enfoque relevante das condições sociais. Assim pode-se afirmar que a saúde é construída a partir 

de necessidades históricas e socialmente determinada, e cabe ao assistente social defende-la como direito de todo cidadão 

e dever do Estado 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.760p. 

(Publicação: Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- 

ABEPSS.v.1) VASCONCELOS, A.M. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2006 
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TITULO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Ações e Práticas Aplicadas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto identifica como o assistente social participa dos processos de trabalho nos Programa Saude da Familia 

que pode ser definido como uma estratégia da Politica Nacional de Atenção Básica para reordenar o modelo de saúde 

vigente e como esses profissionais trabalham dentro das equipes multidisciplinares, ações e aplicabilidades da sua 

formação acadêmica. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as ações e praticas do serviço social e sua contribuição no Programa Saude da Família. 

 

A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica que é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir 

METODOLOGIA das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, periódicos, revistas acadêmicas, Google 

acadêmico, Biblioteca virtual da USP, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O Programa Saúde da Família (PSF) destaca-se entre as estratégias de saúde por ser uma tentativa de transformar as 

práticas da atenção à saúde e o trabalho dos profissionais que nele atuam, sendo, até mesmo, considerado a alavanca para 

a transformação do sistema como um todoÉ dentro da relação de dever e direito à saúde que o trabalho dos assistentes 

sociais tem se pautado e vem se desenvolvendo e, a cada dia, tem se tornado uma “prática” necessária para a promoção e 

atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de construção 

da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de saúde que passa a considerar o atendimento das 

demandas do setor sob o enfoque relevante das condições sociais. Assim pode-se afirmar que a saúde é construída a partir 

de necessidades históricas e socialmente determinada, e cabe ao assistente social defende-la como direito de todo cidadão 

e dever do Estado 
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CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.760p. 

(Publicação: Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- 

ABEPSS.v.1) VASCONCELOS, A.M. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 3. ed. 
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TITULO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Ações e Práticas Aplicadas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto identifica como o assistente social participa dos processos de trabalho nos Programa Saude da Familia 

que pode ser definido como uma estratégia da Politica Nacional de Atenção Básica para reordenar o modelo de saúde 

vigente e como esses profissionais trabalham dentro das equipes multidisciplinares, ações e aplicabilidades da sua 

formação acadêmica. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as ações e praticas do serviço social e sua contribuição no Programa Saude da Família. 

 

A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica que é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir 

METODOLOGIA das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, periódicos, revistas acadêmicas, Google 

acadêmico, Biblioteca virtual da USP, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O Programa Saúde da Família (PSF) destaca-se entre as estratégias de saúde por ser uma tentativa de transformar as 

práticas da atenção à saúde e o trabalho dos profissionais que nele atuam, sendo, até mesmo, considerado a alavanca para 

a transformação do sistema como um todoÉ dentro da relação de dever e direito à saúde que o trabalho dos assistentes 

sociais tem se pautado e vem se desenvolvendo e, a cada dia, tem se tornado uma “prática” necessária para a promoção e 

atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de construção 

da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de saúde que passa a considerar o atendimento das 

demandas do setor sob o enfoque relevante das condições sociais. Assim pode-se afirmar que a saúde é construída a partir 

de necessidades históricas e socialmente determinada, e cabe ao assistente social defende-la como direito de todo cidadão 

e dever do Estado 
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CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.760p. 

(Publicação: Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- 

ABEPSS.v.1) VASCONCELOS, A.M. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 3. ed. 
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TITULO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: Ações e Práticas Aplicadas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto identifica como o assistente social participa dos processos de trabalho nos Programa Saude da Familia 

que pode ser definido como uma estratégia da Politica Nacional de Atenção Básica para reordenar o modelo de saúde 

vigente e como esses profissionais trabalham dentro das equipes multidisciplinares, ações e aplicabilidades da sua 

formação acadêmica. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as ações e praticas do serviço social e sua contribuição no Programa Saude da Família. 

 

A metodologia aplicada será a pesquisa bibliográfica que é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema a partir 

METODOLOGIA das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, periódicos, revistas acadêmicas, Google 

acadêmico, Biblioteca virtual da USP, Scielo e Lilacs. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

O Programa Saúde da Família (PSF) destaca-se entre as estratégias de saúde por ser uma tentativa de transformar as 

práticas da atenção à saúde e o trabalho dos profissionais que nele atuam, sendo, até mesmo, considerado a alavanca para 

a transformação do sistema como um todoÉ dentro da relação de dever e direito à saúde que o trabalho dos assistentes 

sociais tem se pautado e vem se desenvolvendo e, a cada dia, tem se tornado uma “prática” necessária para a promoção e 

atenção à saúde. Sua intervenção tem se ampliado e se consolidado diante da concepção de que o processo de construção 

da saúde é determinado socialmente, e reforçado pelo conceito de saúde que passa a considerar o atendimento das 

demandas do setor sob o enfoque relevante das condições sociais. Assim pode-se afirmar que a saúde é construída a partir 

de necessidades históricas e socialmente determinada, e cabe ao assistente social defende-la como direito de todo cidadão 

e dever do Estado 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.760p. 
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ABEPSS.v.1) VASCONCELOS, A.M. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2006 

 

Página 624 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 625 

 

 

 
2018 8814 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
2771772 - ALINE SILVA PAULO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Camila Eduarda Zambon 

  
DIOGO MATIAS 

 
 

TITULO A Importancia do Cirurgião dentista em Unidades de Terapia Intensiva 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A odontologia hospitalar visa os cuidados das alterações bucais realizados em ambiente hospitalar, com objetivo de melhora 

na saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes hospitalizados.¹ ² O projeto Lei nº 2.776/2008, aprovada 2013, 

estabelece a obrigatoriedade de profissionais de Odontologia nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) de hospitais 

públicos e privados ¹, pois os pacientes internados apresentam imunidade deficiente e predisposição à má higiene bucal, 

proporcionando aumento da colonização do biofilme e o agravo da situação da saúde geral, como a presença da pneumonia 

no ambiente hospitalar e o aumento do tempo de internação. ² 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desta revisão literária é expor a importância do Cirurgião Dentista no setor da UTI, e um protocolo de controle de 

infecção oral nos hospitais. 
 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se a busca de artigos e revistas publicados no PubMed, SciElo e em palestra on-line ministrada pelo Doutor 

Alexandre Franco Miranda, “Saúde Bucal na UTI”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A odontologia hospitalar ganha cada vez mais destaque na assistência integral ao paciente, pois os que se encontram em 

unidades de terapia intensiva possuem maior predisposição à colonização da boca por microrganismos gram-negativos de 

alta patogenicidade. Já os pacientes sob o uso da ventilação mecânica apresentam maior vulnerabilidade à infecções do 

trato respiratório, uma vez que a barreira natural, como a tosse e expectoração se encontram prejudicadas. A intubação via 

orotraqueal constitui riscos a esse tipo de infecção, uma vez que o tubo tem acesso direto às vias respiratórias inferiores e 

favorece o acesso mecânico dos microrganismos da boca ao pulmão, fonte específica de infecção nosocomial. ² Gaetti- 

Jardim, 2013, propôs um protocolo de higiene oral, a técnica baseia-se na utilização de uma escova dental extra macia de 

cabeça pequena, embebida em solução aquosa de Digliconato de Clorexedina 0,12%, aplicando em toda superfície dentária, 

mucosa e língua, duas vezes ao dia. A literatura é homogênea em relação ao aumento do número de pacientes que 

necessitam de tratamento odontológico, clínico e cirúrgico em ambiente hospitalar. No entanto, sabe-se que a problemática 

no setor hospitalar não se restringe à carência da realização da higiene oral, mas à falta de integralidade na atenção ao 

paciente como um todo, fator presente na maioria dos hospitais.¹ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir de revisão literária conclui-se que a presença do Cirurgião Dentista em âmbito hospitalar é fundamental para a 

equipe multidisciplinar, pois o mesmo irá contribuir para a orientação e controle de biofilme, inspecionar a cavidade oral em 

busca de lesões presentes promovendo a regressão das mesmas, proporcionando bem-estar ao paciente, e 

consequentemente auxilia na redução de tempo de internação. 
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TITULO A Importancia do Cirurgião dentista em Unidades de Terapia Intensiva 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A odontologia hospitalar visa os cuidados das alterações bucais realizados em ambiente hospitalar, com objetivo de melhora 

na saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes hospitalizados.¹ ² O projeto Lei nº 2.776/2008, aprovada 2013, 

estabelece a obrigatoriedade de profissionais de Odontologia nas Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) de hospitais 

públicos e privados ¹, pois os pacientes internados apresentam imunidade deficiente e predisposição à má higiene bucal, 

proporcionando aumento da colonização do biofilme e o agravo da situação da saúde geral, como a presença da pneumonia 

no ambiente hospitalar e o aumento do tempo de internação. ² 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desta revisão literária é expor a importância do Cirurgião Dentista no setor da UTI, e um protocolo de controle de 

infecção oral nos hospitais. 
 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se a busca de artigos e revistas publicados no PubMed, SciElo e em palestra on-line ministrada pelo Doutor 

Alexandre Franco Miranda, “Saúde Bucal na UTI”. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A odontologia hospitalar ganha cada vez mais destaque na assistência integral ao paciente, pois os que se encontram em 

unidades de terapia intensiva possuem maior predisposição à colonização da boca por microrganismos gram-negativos de 

alta patogenicidade. Já os pacientes sob o uso da ventilação mecânica apresentam maior vulnerabilidade à infecções do 

trato respiratório, uma vez que a barreira natural, como a tosse e expectoração se encontram prejudicadas. A intubação via 

orotraqueal constitui riscos a esse tipo de infecção, uma vez que o tubo tem acesso direto às vias respiratórias inferiores e 

favorece o acesso mecânico dos microrganismos da boca ao pulmão, fonte específica de infecção nosocomial. ² Gaetti- 

Jardim, 2013, propôs um protocolo de higiene oral, a técnica baseia-se na utilização de uma escova dental extra macia de 

cabeça pequena, embebida em solução aquosa de Digliconato de Clorexedina 0,12%, aplicando em toda superfície dentária, 

mucosa e língua, duas vezes ao dia. A literatura é homogênea em relação ao aumento do número de pacientes que 

necessitam de tratamento odontológico, clínico e cirúrgico em ambiente hospitalar. No entanto, sabe-se que a problemática 

no setor hospitalar não se restringe à carência da realização da higiene oral, mas à falta de integralidade na atenção ao 

paciente como um todo, fator presente na maioria dos hospitais.¹ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A partir de revisão literária conclui-se que a presença do Cirurgião Dentista em âmbito hospitalar é fundamental para a 

equipe multidisciplinar, pois o mesmo irá contribuir para a orientação e controle de biofilme, inspecionar a cavidade oral em 

busca de lesões presentes promovendo a regressão das mesmas, proporcionando bem-estar ao paciente, e 

consequentemente auxilia na redução de tempo de internação. 
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TITULO Tratamento Estético Funcional: Associação da Toxina Botulínica à Reabilitação Oral 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A toxina botulínica tipo A é muito conhecida e já vem sendo utilizada desde 1987 por Carruthers para minimizar as marcas 

de expressão e trazer benefícios estéticos. Mas além da finalidade estética, a toxina pode ser empregada com finalidade 

terapêutica funcional e, quando associada a outros procedimentos, pode ser uma ótima ferramenta para ajudar o 

profissional nos tratamentos das disfunções temporomandibulares (DTM). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é descrever, em um relato de caso, o passo a passo dos procedimentos que foram realizados em uma 

paciente portadora de DTM a fim de reequilibrar a oclusão estática e dinâmica, controlar o bruxismo e alcançar a 

harmonização orofacial estética e funcional. 
 

 

 
Paciente queixava-se de dor, assimetria facial e da estética dos dentes anteriores. Após avaliação da paciente foram feitas 

METODOLOGIA 
aplicações de toxina botulínica com finalidade funcional e estética, após 30 dias foram feitos os ajustes oclusais estáticos e 

dinâmicos com a devolução das guias de desoclusão com laminados cerâmicos, seguido pela instalação de placa oclusal 

rígida. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Após aplicação de toxina botulínica, observou-se melhora na assimetria facial, redução de volume no masseter do lado 

esquerdo, arqueamento de sobrancelhas, melhora do sorriso gengival, melhor definição das bordas mandibulares e 

harmonização do sorriso. De acordo com a Escala Analógica Visual (VAS) a paciente relatou diminuição da dor de cabeça 

em 70%, e desaparecimento quase completo da dor na região temporal esquerda que ocorria em media 28 dias por mês. 

Com os laminados cerâmicos observou-se uma melhora da função mastigatória com os guias de desoclusão de lateralidade 

em canino e protrusivo nos incisivos centrais. A placa de mordida rígida parece ter interferido na memória neuromuscular, 

pois a paciente relatou melhora do bruxismo e verificou-se a devolução do espaço funcional livre. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O profissional deve estar atento a todos os sinais e sintomas sugestivos da DTM, para que possa realizar um diagnóstico 

precoce ou tomar medidas para controlar essa condição e promover remissão dos sintomas. Para tal deve conhecer todo 

arsenal terapêutico e saber utilizá-lo na busca constante pela resolução dos problemas e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para o paciente. Nesse relato de caso clínico o uso da toxina botulínica foi importante, pois possibilitou 

melhora na assimetria facial, diminuição da hiperatividade muscular e diminuição da dor. 
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TITULO Tratamento Estético Funcional: Associação da Toxina Botulínica à Reabilitação Oral 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A toxina botulínica tipo A é muito conhecida e já vem sendo utilizada desde 1987 por Carruthers para minimizar as marcas 

de expressão e trazer benefícios estéticos. Mas além da finalidade estética, a toxina pode ser empregada com finalidade 

terapêutica funcional e, quando associada a outros procedimentos, pode ser uma ótima ferramenta para ajudar o 

profissional nos tratamentos das disfunções temporomandibulares (DTM). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é descrever, em um relato de caso, o passo a passo dos procedimentos que foram realizados em uma 

paciente portadora de DTM a fim de reequilibrar a oclusão estática e dinâmica, controlar o bruxismo e alcançar a 

harmonização orofacial estética e funcional. 
 

 

 
Paciente queixava-se de dor, assimetria facial e da estética dos dentes anteriores. Após avaliação da paciente foram feitas 

METODOLOGIA 
aplicações de toxina botulínica com finalidade funcional e estética, após 30 dias foram feitos os ajustes oclusais estáticos e 

dinâmicos com a devolução das guias de desoclusão com laminados cerâmicos, seguido pela instalação de placa oclusal 

rígida. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Após aplicação de toxina botulínica, observou-se melhora na assimetria facial, redução de volume no masseter do lado 

esquerdo, arqueamento de sobrancelhas, melhora do sorriso gengival, melhor definição das bordas mandibulares e 

harmonização do sorriso. De acordo com a Escala Analógica Visual (VAS) a paciente relatou diminuição da dor de cabeça 

em 70%, e desaparecimento quase completo da dor na região temporal esquerda que ocorria em media 28 dias por mês. 

Com os laminados cerâmicos observou-se uma melhora da função mastigatória com os guias de desoclusão de lateralidade 

em canino e protrusivo nos incisivos centrais. A placa de mordida rígida parece ter interferido na memória neuromuscular, 

pois a paciente relatou melhora do bruxismo e verificou-se a devolução do espaço funcional livre. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O profissional deve estar atento a todos os sinais e sintomas sugestivos da DTM, para que possa realizar um diagnóstico 

precoce ou tomar medidas para controlar essa condição e promover remissão dos sintomas. Para tal deve conhecer todo 

arsenal terapêutico e saber utilizá-lo na busca constante pela resolução dos problemas e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para o paciente. Nesse relato de caso clínico o uso da toxina botulínica foi importante, pois possibilitou 

melhora na assimetria facial, diminuição da hiperatividade muscular e diminuição da dor. 
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TITULO Tratamento Estético Funcional: Associação da Toxina Botulínica à Reabilitação Oral 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A toxina botulínica tipo A é muito conhecida e já vem sendo utilizada desde 1987 por Carruthers para minimizar as marcas 

de expressão e trazer benefícios estéticos. Mas além da finalidade estética, a toxina pode ser empregada com finalidade 

terapêutica funcional e, quando associada a outros procedimentos, pode ser uma ótima ferramenta para ajudar o 

profissional nos tratamentos das disfunções temporomandibulares (DTM). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é descrever, em um relato de caso, o passo a passo dos procedimentos que foram realizados em uma 

paciente portadora de DTM a fim de reequilibrar a oclusão estática e dinâmica, controlar o bruxismo e alcançar a 

harmonização orofacial estética e funcional. 
 

 

 
Paciente queixava-se de dor, assimetria facial e da estética dos dentes anteriores. Após avaliação da paciente foram feitas 

METODOLOGIA 
aplicações de toxina botulínica com finalidade funcional e estética, após 30 dias foram feitos os ajustes oclusais estáticos e 

dinâmicos com a devolução das guias de desoclusão com laminados cerâmicos, seguido pela instalação de placa oclusal 

rígida. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Após aplicação de toxina botulínica, observou-se melhora na assimetria facial, redução de volume no masseter do lado 

esquerdo, arqueamento de sobrancelhas, melhora do sorriso gengival, melhor definição das bordas mandibulares e 

harmonização do sorriso. De acordo com a Escala Analógica Visual (VAS) a paciente relatou diminuição da dor de cabeça 

em 70%, e desaparecimento quase completo da dor na região temporal esquerda que ocorria em media 28 dias por mês. 

Com os laminados cerâmicos observou-se uma melhora da função mastigatória com os guias de desoclusão de lateralidade 

em canino e protrusivo nos incisivos centrais. A placa de mordida rígida parece ter interferido na memória neuromuscular, 

pois a paciente relatou melhora do bruxismo e verificou-se a devolução do espaço funcional livre. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O profissional deve estar atento a todos os sinais e sintomas sugestivos da DTM, para que possa realizar um diagnóstico 

precoce ou tomar medidas para controlar essa condição e promover remissão dos sintomas. Para tal deve conhecer todo 

arsenal terapêutico e saber utilizá-lo na busca constante pela resolução dos problemas e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida para o paciente. Nesse relato de caso clínico o uso da toxina botulínica foi importante, pois possibilitou 

melhora na assimetria facial, diminuição da hiperatividade muscular e diminuição da dor. 
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TITULO O NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA – CRIANÇAS NEGRAS NA OBRA MENINO DE ENGENHO, DE JOSÉ LINS DO REGO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O romance intitulado Menino de Engenho, de José Lins do Rego, apresenta uma narrativa que permite a investigação e 

reflexões sobre as relações entre as crianças brancas e negras durante o início do século XX no Brasil. A fim de entender a 

dinâmica da sociedade brasileira no período citado, em especial da Paraíba, faremos uma análise circunscrita às tramas do 

autor, estabelecendo aproximações interdisciplinares do saber literário e do histórico para entender as múltiplas formas por 

meio das quais as pessoas se percebem ou são percebidas, neste caso, as crianças, destacadamente as crianças negras. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a relação entre as crianças negras e brancas durante o início do século XX, especificamente entre 1905 e 1910, a 

partir da produção literária de José Lins do Rego, na obra Menino de Engenho. 
 

O estudo proposto tem como fonte o romance O Menino de Engenho, de José Lins do Rego, publicado pela editora José 

Olympio. Tal romance foi escrito na década de 30, quando os autores retratam de maneira ficcional na literatura, o contexto 

METODOLOGIA 
e as mudanças sociais que urgiam por ocorrer. O livro formaliza o material a ser analisado durante o desenvolvimento da 

pesquisa, portanto, constitui a principal fonte documental do estudo ora apresentado. O método a ser utilizado consistirá da 

análise literária, que visa reconhecer os vários aspectos que compõem o romance a partir do entendimento do tema, a 

exposição, o estilo da obra, seu histórico social, as mentalidades, o imaginário de uma época. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo sobre o tema do negro na literatura brasileira prevê como forma de análise as bases teóricas do História Social. 

Para essa perspectiva, a escrita da história se orienta não somente por condicionantes econômicos, mas culturais. Hall 

(2005) indica que a forma de análise proposta permite ao historiador realizar uma “história vista de baixo”, pois narra 

experiências de pessoas comuns. O conceito no qual se apoia a presente proposta de trabalho permite considerar as formas 

de identidade que são atribuídas às crianças nos diferentes contextos sociais que elas presenciam. A escrita desse texto 

fundamentará a análise dos resultados do projeto de pesquisa ora proposto. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A narrativa do romance faz com que analisemos a relação entre as crianças brancas e negras sob a perspectiva da História 

Social, que mostra a formação de suas identidades no início do século XX. O estudo proposto pretende entender o imaginário 

que a sociedade cria sobre o comportamento dessas crianças frente aos desafios que enfrentavam ao crescer dentro de um 

engenho. 
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TITULO Avaliação do potencial alelopático e antibacteriano do extrato aquoso de Spathodea campanulata P. Beauv. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Spathodea campanulata P. Beauv. é uma espécie pertencente a família Bignoniaceae, de origem africana que foi 

introduzida no Brasil como árvore ornamental por apresentar grandes flores que se parecem com tulipas de coloração 

amarela avermelhada. Alguns estudos com S. campanulata indicaram a presença de insetos mortos, como abelhas, 

formigas e dípteros, no interior de suas flores mostrando o potencial inseticida da planta. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar os potenciais alelopático e antimicrobiano de extratos aquosos produzidos a partir 

de amostras de pétalas e sépalas de Spathodea campanulata, coletadas nas dependências do Campus I da Universidade 

Santo Amaro. 
 

 

 
Os extratos foram produzidos a partir da fragmentação e maceração das peças florais (sépalas e pétalas) com adição de 

água destilada, produzindo um extrato bruto, o qual foi concentrado com o intuito de produzir algumas concentrações (3%, 

METODOLOGIA 
1,5%, 1%, 0,5%, 0,1%). Os testes foram feitos com sementes de alface (Lactuca sativa L.) sobre discos de papel filtro 

dispostos em placas de Petri, para avaliar a taxa de germinação e o comprimento da raiz primária e da parte aérea. Para os 

testes de atividade antibacteriana foram feitas microdiluições em caldo Mueller-Hinton utilizando microplacas de 96 poços 

e dois tipos de bactérias (Staphylococcus aureus e Escherichia coli) avaliando a concentração mínima inibitória (CMI). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os extratos produzidos a partir das flores de espatódea foram eficazes na inibição da germinação das sementes de alface, 

sendo o extrato de pétalas mais eficaz que o extrato de sépalas. Em relação ao comprimento da raiz primária e da parte 

aérea das plântulas de alface, os extratos mostraram-se eficazes na inibição do crescimento das plântulas, principalmente 

nas concentrações mais altas observou-se apenas a emissão da radícula. As plântulas tratadas, com os extratos das peças 

florais de espatódea, apresentaram anormalidade como, necrose da radícula, geotropismo negativo da raiz primaria e 

cotilédones descoloridos ou amarelados. A concentração mínima inibitória dos extratos mostrou que ambos os extratos 

apresentam CMI menor para S. aureus que para E. coli sendo 0,47mg/mL para o extrato de pétalas e 1,87mg/mL para o 

extrato de sépalas. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com isso, os extratos aquosos de sépalas e de pétalas de Spathodea campanulata mostraram potencial alelopático, sobre a 

germinação das sementes e no desenvolvimento de plântulas de alface, e o extrato de pétalas mostrou maior potencial 

antibacteriano para S. aureus. 
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TITULO TUMOR DE ADRENAL SECRETOR DE CORTISOL E DIABETES MELLITUS SECUNDÁRIA EM UM FELINO - RELATO DE CASO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Tumor adrenal secretor de cortisol é uma condição rara em felinos e acomete principalmente idosos. A exposição crônica e 

prolongada a níveis excessivos de glicocorticóides causam hiperadrenocorticismo (HAC) e causam diversas manifestações 

clínicas: poliúria, polidipsia, polifagia, ganho de peso, alopecia. Diferente do cão, 80% dos felinos com HAC desenvolvem 

Diabetes mellitus (DM), devido à resistência insulínica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de um felino com HAC secundário a tumor adrenal e DM, abordando seu 

diagnóstico e terapêutica. 
 

Relato de caso: Uma gata, SRD, 15 anos, fêmea, foi atendida no HOVET UNISA apresentando poliúria, polidipsia, polifagia, 

ganho de peso, sensibilidade em membros pélvicos e alopecia simétrica bilateral há três meses. Diante disso, suspeitou-se 

de HAC e DM e foi solicitado exames laboratoriais, cujas alterações foram: glicemia 526mg/dL (80-120mg/dL), frutosamina 

5,08mmol/L (2,19-3,4mmol/L) e colesterol 252mg/dL (95-130mg/dL). À ultrassonografia abdominal foi observado aumento 

da adrenal direita (1,56x1,11), com ecotextura grosseira, formato arredondado e adrenal esquerda de dimensões reduzidas, 

METODOLOGIA sugerindo se tratar de tumor. Foi prescrita insulina glargina 2U/BID e alimento para animais diabéticos e solicitado teste de 

supressão com dexametasona dose alta, cujos resultados foram positivos para o HAC, cortisol basal 5,66µg/dL e cortisol 

após 8 horas da dexametasona 1,51µg/dL (VR (#38)#706;0,8µg/dL). Foi prescrito trilostano na dose de 10mg/gato SID e 

indicada realização de adrenalectomia. Após 20 dias do início do tratamento com trilostano, o animal apresentou melhora 

clínica e da glicemia com necessidade de redução da insulina. Durante o preparo pré-operatório, tutora referiu dificuldade 

respiratória aguda e o paciente veio à óbito em seu domicílio. 
 

 
 

RESULTADOS 

A paciente apresentava manifestações clínicas clássicas e alterações laboratoriais compatíveis com o HAC e DM. A 

principal causa de HAC em felinos são os tumores hipofisários, no entanto, a paciente relatada apresentava um tumor 

adrenal, que pelas suas dimensões deveria se tratar de um carcinoma. Infelizmente, no período antecedente à adrelectomia 

a paciente veio a óbito de causas não esclarecidas, pois não foi possível realizar a necrópsia, mas sugere-se como causa de 

base um tromboembolismo ou metástase pulmonar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O DM ocorre frequentemente em associação ao HAC, sendo o tumor adrenal uma causa rara. Uma vez que o 

hipercortisolismo seja corrigido de forma medicamentosa e, principalmente, cirúrgica é possível obter a remissão do 

Diabetes. Entretanto, os carcinomas adrenais podem levar a metástases e o hipercortisolismo sustentado pode causar 

trombose, sendo uma doença de elevada morbimortalidade. 
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TITULO Treinamento e desenvolvimento com foco em clima organizacional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas lidam com diversos tipos, pensamentos e hábitos diferentes. Com base no histórico de 

Recursos Humanos - RH tradicional que foca mais no operacional como também nos procedimentos básicos identifica-se 

um custo adicional na área de Treinamento e Desenvolvimento - T(#38)D. Entretanto esta ideia vem mudando, por exemplo 

na área da comunicação que possui uma grande importância nas organizações e como uma comunicação distorcida como a 

"rádio peão" pode afetar o clima organizacional gerando conflitos. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar como o Treinamento e Desenvolvimento pode influênciar no clima organizacional de uma empresa. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da funcionalidade do T(#38)D dentro do clima organizacional, com 

artigos acadêmicos, livros e citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O T(#38)D tem como objetivo tornar as pessoas aptas para determinadas tarefas através do conhecimento, informações 

com a visão dos resultados como MARRAS(2009) menciona sendo um processo de assimilação em curto prazo, que tem 

como objetivo desenvolver conhecimento, habilidades e até mesmo atitudes e o clima organizacional pode afetar tanto 

positivamente como negativamente uma empresa como MARCHIORI diz: "É fundamental a existência de ambientes de 

trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento" (MARCHIORI 2008, p,209). 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Com base na aplicação e observações dos procedimentos conclui-se que o T(#38)D contribui para um clima organizacional 

mais adequado, possibilitando o crescimento do profissional e da empresa, onde os funcionários acabam por valorizar mais 

a empresa e a empresa passa a investir mais no funcionário, quando o clima organizacional é favorável os funcionários têm 

a tendência de aumentar a sua produtividade como também a confiança em seus líderes como os seus líderes nos seus 

liderados. Como de acordo a Maslow (apud CHIAVENATO, 2011) o que estimula e motiva o homem são os seus interesses e 

necessidades como: autoestima, respeito, autoconfiança, reconhecimento dentre outros e esses funcionários têm um papel 

fundamental no presente e no futuro das organizações, o que identifica a importância do T(#38)D para a melhoria do clima 

organizacional nas empresas. 
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TITULO Treinamento e desenvolvimento com foco em clima organizacional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas lidam com diversos tipos, pensamentos e hábitos diferentes. Com base no histórico de 

Recursos Humanos - RH tradicional que foca mais no operacional como também nos procedimentos básicos identifica-se 

um custo adicional na área de Treinamento e Desenvolvimento - T(#38)D. Entretanto esta ideia vem mudando, por exemplo 

na área da comunicação que possui uma grande importância nas organizações e como uma comunicação distorcida como a 

"rádio peão" pode afetar o clima organizacional gerando conflitos. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar como o Treinamento e Desenvolvimento pode influênciar no clima organizacional de uma empresa. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da funcionalidade do T(#38)D dentro do clima organizacional, com 

artigos acadêmicos, livros e citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O T(#38)D tem como objetivo tornar as pessoas aptas para determinadas tarefas através do conhecimento, informações 

com a visão dos resultados como MARRAS(2009) menciona sendo um processo de assimilação em curto prazo, que tem 

como objetivo desenvolver conhecimento, habilidades e até mesmo atitudes e o clima organizacional pode afetar tanto 

positivamente como negativamente uma empresa como MARCHIORI diz: "É fundamental a existência de ambientes de 

trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento" (MARCHIORI 2008, p,209). 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Com base na aplicação e observações dos procedimentos conclui-se que o T(#38)D contribui para um clima organizacional 

mais adequado, possibilitando o crescimento do profissional e da empresa, onde os funcionários acabam por valorizar mais 

a empresa e a empresa passa a investir mais no funcionário, quando o clima organizacional é favorável os funcionários têm 

a tendência de aumentar a sua produtividade como também a confiança em seus líderes como os seus líderes nos seus 

liderados. Como de acordo a Maslow (apud CHIAVENATO, 2011) o que estimula e motiva o homem são os seus interesses e 

necessidades como: autoestima, respeito, autoconfiança, reconhecimento dentre outros e esses funcionários têm um papel 

fundamental no presente e no futuro das organizações, o que identifica a importância do T(#38)D para a melhoria do clima 

organizacional nas empresas. 
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TITULO Treinamento e desenvolvimento com foco em clima organizacional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas lidam com diversos tipos, pensamentos e hábitos diferentes. Com base no histórico de 

Recursos Humanos - RH tradicional que foca mais no operacional como também nos procedimentos básicos identifica-se 

um custo adicional na área de Treinamento e Desenvolvimento - T(#38)D. Entretanto esta ideia vem mudando, por exemplo 

na área da comunicação que possui uma grande importância nas organizações e como uma comunicação distorcida como a 

"rádio peão" pode afetar o clima organizacional gerando conflitos. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar como o Treinamento e Desenvolvimento pode influênciar no clima organizacional de uma empresa. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da funcionalidade do T(#38)D dentro do clima organizacional, com 

artigos acadêmicos, livros e citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O T(#38)D tem como objetivo tornar as pessoas aptas para determinadas tarefas através do conhecimento, informações 

com a visão dos resultados como MARRAS(2009) menciona sendo um processo de assimilação em curto prazo, que tem 

como objetivo desenvolver conhecimento, habilidades e até mesmo atitudes e o clima organizacional pode afetar tanto 

positivamente como negativamente uma empresa como MARCHIORI diz: "É fundamental a existência de ambientes de 

trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento" (MARCHIORI 2008, p,209). 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Com base na aplicação e observações dos procedimentos conclui-se que o T(#38)D contribui para um clima organizacional 

mais adequado, possibilitando o crescimento do profissional e da empresa, onde os funcionários acabam por valorizar mais 

a empresa e a empresa passa a investir mais no funcionário, quando o clima organizacional é favorável os funcionários têm 

a tendência de aumentar a sua produtividade como também a confiança em seus líderes como os seus líderes nos seus 

liderados. Como de acordo a Maslow (apud CHIAVENATO, 2011) o que estimula e motiva o homem são os seus interesses e 

necessidades como: autoestima, respeito, autoconfiança, reconhecimento dentre outros e esses funcionários têm um papel 

fundamental no presente e no futuro das organizações, o que identifica a importância do T(#38)D para a melhoria do clima 

organizacional nas empresas. 
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TITULO Treinamento e desenvolvimento com foco em clima organizacional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas lidam com diversos tipos, pensamentos e hábitos diferentes. Com base no histórico de 

Recursos Humanos - RH tradicional que foca mais no operacional como também nos procedimentos básicos identifica-se 

um custo adicional na área de Treinamento e Desenvolvimento - T(#38)D. Entretanto esta ideia vem mudando, por exemplo 

na área da comunicação que possui uma grande importância nas organizações e como uma comunicação distorcida como a 

"rádio peão" pode afetar o clima organizacional gerando conflitos. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar como o Treinamento e Desenvolvimento pode influênciar no clima organizacional de uma empresa. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da funcionalidade do T(#38)D dentro do clima organizacional, com 

artigos acadêmicos, livros e citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O T(#38)D tem como objetivo tornar as pessoas aptas para determinadas tarefas através do conhecimento, informações 

com a visão dos resultados como MARRAS(2009) menciona sendo um processo de assimilação em curto prazo, que tem 

como objetivo desenvolver conhecimento, habilidades e até mesmo atitudes e o clima organizacional pode afetar tanto 

positivamente como negativamente uma empresa como MARCHIORI diz: "É fundamental a existência de ambientes de 

trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento" (MARCHIORI 2008, p,209). 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Com base na aplicação e observações dos procedimentos conclui-se que o T(#38)D contribui para um clima organizacional 

mais adequado, possibilitando o crescimento do profissional e da empresa, onde os funcionários acabam por valorizar mais 

a empresa e a empresa passa a investir mais no funcionário, quando o clima organizacional é favorável os funcionários têm 

a tendência de aumentar a sua produtividade como também a confiança em seus líderes como os seus líderes nos seus 

liderados. Como de acordo a Maslow (apud CHIAVENATO, 2011) o que estimula e motiva o homem são os seus interesses e 

necessidades como: autoestima, respeito, autoconfiança, reconhecimento dentre outros e esses funcionários têm um papel 

fundamental no presente e no futuro das organizações, o que identifica a importância do T(#38)D para a melhoria do clima 

organizacional nas empresas. 
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TITULO Treinamento e desenvolvimento com foco em clima organizacional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo, as empresas lidam com diversos tipos, pensamentos e hábitos diferentes. Com base no histórico de 

Recursos Humanos - RH tradicional que foca mais no operacional como também nos procedimentos básicos identifica-se 

um custo adicional na área de Treinamento e Desenvolvimento - T(#38)D. Entretanto esta ideia vem mudando, por exemplo 

na área da comunicação que possui uma grande importância nas organizações e como uma comunicação distorcida como a 

"rádio peão" pode afetar o clima organizacional gerando conflitos. 
 

 

 
OBJETIVOS Observar como o Treinamento e Desenvolvimento pode influênciar no clima organizacional de uma empresa. 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da funcionalidade do T(#38)D dentro do clima organizacional, com 

artigos acadêmicos, livros e citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O T(#38)D tem como objetivo tornar as pessoas aptas para determinadas tarefas através do conhecimento, informações 

com a visão dos resultados como MARRAS(2009) menciona sendo um processo de assimilação em curto prazo, que tem 

como objetivo desenvolver conhecimento, habilidades e até mesmo atitudes e o clima organizacional pode afetar tanto 

positivamente como negativamente uma empresa como MARCHIORI diz: "É fundamental a existência de ambientes de 

trabalho que preservem a satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do 

funcionário com a organização maior será o seu comprometimento" (MARCHIORI 2008, p,209). 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Com base na aplicação e observações dos procedimentos conclui-se que o T(#38)D contribui para um clima organizacional 

mais adequado, possibilitando o crescimento do profissional e da empresa, onde os funcionários acabam por valorizar mais 

a empresa e a empresa passa a investir mais no funcionário, quando o clima organizacional é favorável os funcionários têm 

a tendência de aumentar a sua produtividade como também a confiança em seus líderes como os seus líderes nos seus 

liderados. Como de acordo a Maslow (apud CHIAVENATO, 2011) o que estimula e motiva o homem são os seus interesses e 

necessidades como: autoestima, respeito, autoconfiança, reconhecimento dentre outros e esses funcionários têm um papel 

fundamental no presente e no futuro das organizações, o que identifica a importância do T(#38)D para a melhoria do clima 

organizacional nas empresas. 
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TITULO 
Evolução do estado nutricional e tempo de internação de pacientes internados em unidade de terapia intensiva pediátrica do 

Hospital Geral Grajaú 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A desnutrição prejudica o crescimento e desenvolvimento cerebral, diminui a força muscular, aumenta o risco de pneumonia 

aspirativa, elevando o tempo de hospitalização. A adequada intervenção nutricional é de suma importância, pois reduz 

complicações, tempo de internação em unidade de terapia intensiva, melhora resistência a infecções e diminui a 

morbimortalidade de pacientes críticos. É importante acompanhar a evolução do estado nutricional de pacientes 

hospitalizados para adequar a terapia nutricional em vista da recuperação rápida do paciente e sua desospitalização. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar associação entre o estado nutricional e tempo de internação de pacientes internados em Unidade de Terapia 

Intensiva pediátrica (UTI Ped) do Hospital Geral do Grajaú. 
 

Foi realizado estudo quantitativo longitudinal, com coleta retrospectiva de dados do prontuário de pacientes com idade de 3 

a 36 meses, como data de nascimento, idade, prematuridade, sexo, diagnóstico, data da internação, alta/óbito da UTI Ped e 

dados nutricionais como peso, estatura, circunferência do braço, classificação das medidas, diagnóstico nutricional, 

METODOLOGIA 
necessidades nutricionais e porcentagem de meta calórica e proteica atingida. A evolução do estado nutricional foi avaliada 

através da perda ou ganho de medidas antropométricas. Todos os pacientes estavam em uso de terapia nutricional enteral. 

Foram excluídos do estudo pacientes portadores de patologias genéticas, neurológicas e degenerativas que afetem o 

crescimento e desenvolvimento. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro - 

UNISA, sob número do parecer: 2.396.072 
 

 
 

RESULTADOS 

A amostra contou com 35 pacientes dos quais 49% permaneceu internada por 1 semana, 37% por 2 semanas e 14% por 3 

semanas. Em relação a evolução do peso, 54% do total da amostra apresentou perda de peso, enquanto 30% apresentou 

ganho. A porcentagem de crianças que perderam peso foi maior no grupo que permaneceu internado por mais tempo, 

mostrando correlação entre tempo de internação e perda de peso ponderal. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Um importante percentual de pacientes apresentou perda de peso durante a internação, sendo que a perda ponderal média 

foi maior naqueles internados por mais tempo. É fundamental o acompanhamento da evolução do estado nutricional de 

crianças hospitalizadas, principalmente em unidade de cuidados intensivos, visando melhorar o manejo da terapia 

nutricional e evitar a piora do estado nutricional e clínico. 
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TITULO TRATAMENTO CONSERVADOR DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 
 
 

 
INTRODUCAO 

A disfunção temporomandibular (DTM), apresenta uma interpretação muito ampla, sendo atualmente descrita como um 

conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios e a articulação temporomandibular (ATM). A presença de 

dor nos músculos e/ou ATM é comumente relatada pelos pacientes portadores de DTM. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar as modalidades de tratamento conservador para a DTM. 

 

 

METODOLOGIA 
As palavras chave tratamento e DTM foram utilizadas para a busca dos artigos pertinentes. As bases de dados utilizadas 

foram LILACS e Pubmed-Medline. O recorte temporal estabelecido foi de 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados trabalhos que incluíram as modalidades de tratamento com placas oclusais, fisioterapia e terapia de 

autocuidado. De acordo com os artigos selecionados, foi constatada que uma associação de tratamentos para DTM deve ser 

preconizada, sempre priorizando os tratamentos conservadores. Dentre os tratamentos conservadores, os mais utilizados 

incluem as placas oclusais, fisioterapia para correção postural e terapia de autocuidados. Considerada uma terapia 

reversível e pouco invasiva, a placa oclusal consiste na principal escolha dos profissionais. Sua indicação, porém, requer a 

associação com outras modalidades de tratamento, uma vez que sua efetividade esta diretamente relacionada à 

colaboração do paciente. Este estudo revelou resultados eficazes em relação aos tratamentos fisioterapêuticos utilizados 

para DTM, atestando que a fisioterapia é capaz de promover melhora dos sintomas clínicos referentes à dor. Além disso, de 

uma forma geral, a fisioterapia estimula a propriocepção e a produção do líquido sinovial na articulação e melhora a 

elasticidade das fibras musculares aderidas. Os músculos mastigatórios têm íntima relação com a postura corporal, com 

isso a correção postural é um aspecto fundamental no tratamento desta condição, a boa postura é fundamental não 

somente para manter a boa aparência, mas também para a própria saúde geral do paciente. A associação das placas 

oclusais e fisioterapia tem seus resultados potencializados quando associadas à terapia de autocuidado. As evidências 

científicas apontam que a terapia de autocuidado é efetiva, atua na redução dos fatores contribuintes para a ocorrência de 

dor e deve compor todos os planos de tratamento para DTM. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tratamentos para DTM são específicos e não podemos permitir que medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios e 

relaxantes musculares sejam receitados se a o diagnóstico correto não for estabelecido. Modalidades conservadoras e 

pouco invasivas são cientificamente comprovadas e devem ser priorizadas para o tratamento das DTM. 
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TITULO TRATAMENTO CONSERVADOR DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 
 
 

 
INTRODUCAO 

A disfunção temporomandibular (DTM), apresenta uma interpretação muito ampla, sendo atualmente descrita como um 

conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios e a articulação temporomandibular (ATM). A presença de 

dor nos músculos e/ou ATM é comumente relatada pelos pacientes portadores de DTM. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar as modalidades de tratamento conservador para a DTM. 

 

 

METODOLOGIA 
As palavras chave tratamento e DTM foram utilizadas para a busca dos artigos pertinentes. As bases de dados utilizadas 

foram LILACS e Pubmed-Medline. O recorte temporal estabelecido foi de 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados trabalhos que incluíram as modalidades de tratamento com placas oclusais, fisioterapia e terapia de 

autocuidado. De acordo com os artigos selecionados, foi constatada que uma associação de tratamentos para DTM deve ser 

preconizada, sempre priorizando os tratamentos conservadores. Dentre os tratamentos conservadores, os mais utilizados 

incluem as placas oclusais, fisioterapia para correção postural e terapia de autocuidados. Considerada uma terapia 

reversível e pouco invasiva, a placa oclusal consiste na principal escolha dos profissionais. Sua indicação, porém, requer a 

associação com outras modalidades de tratamento, uma vez que sua efetividade esta diretamente relacionada à 

colaboração do paciente. Este estudo revelou resultados eficazes em relação aos tratamentos fisioterapêuticos utilizados 

para DTM, atestando que a fisioterapia é capaz de promover melhora dos sintomas clínicos referentes à dor. Além disso, de 

uma forma geral, a fisioterapia estimula a propriocepção e a produção do líquido sinovial na articulação e melhora a 

elasticidade das fibras musculares aderidas. Os músculos mastigatórios têm íntima relação com a postura corporal, com 

isso a correção postural é um aspecto fundamental no tratamento desta condição, a boa postura é fundamental não 

somente para manter a boa aparência, mas também para a própria saúde geral do paciente. A associação das placas 

oclusais e fisioterapia tem seus resultados potencializados quando associadas à terapia de autocuidado. As evidências 

científicas apontam que a terapia de autocuidado é efetiva, atua na redução dos fatores contribuintes para a ocorrência de 

dor e deve compor todos os planos de tratamento para DTM. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tratamentos para DTM são específicos e não podemos permitir que medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios e 

relaxantes musculares sejam receitados se a o diagnóstico correto não for estabelecido. Modalidades conservadoras e 

pouco invasivas são cientificamente comprovadas e devem ser priorizadas para o tratamento das DTM. 
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TITULO TRATAMENTO CONSERVADOR DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 
 
 

 
INTRODUCAO 

A disfunção temporomandibular (DTM), apresenta uma interpretação muito ampla, sendo atualmente descrita como um 

conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios e a articulação temporomandibular (ATM). A presença de 

dor nos músculos e/ou ATM é comumente relatada pelos pacientes portadores de DTM. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar as modalidades de tratamento conservador para a DTM. 

 

 

METODOLOGIA 
As palavras chave tratamento e DTM foram utilizadas para a busca dos artigos pertinentes. As bases de dados utilizadas 

foram LILACS e Pubmed-Medline. O recorte temporal estabelecido foi de 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados trabalhos que incluíram as modalidades de tratamento com placas oclusais, fisioterapia e terapia de 

autocuidado. De acordo com os artigos selecionados, foi constatada que uma associação de tratamentos para DTM deve ser 

preconizada, sempre priorizando os tratamentos conservadores. Dentre os tratamentos conservadores, os mais utilizados 

incluem as placas oclusais, fisioterapia para correção postural e terapia de autocuidados. Considerada uma terapia 

reversível e pouco invasiva, a placa oclusal consiste na principal escolha dos profissionais. Sua indicação, porém, requer a 

associação com outras modalidades de tratamento, uma vez que sua efetividade esta diretamente relacionada à 

colaboração do paciente. Este estudo revelou resultados eficazes em relação aos tratamentos fisioterapêuticos utilizados 

para DTM, atestando que a fisioterapia é capaz de promover melhora dos sintomas clínicos referentes à dor. Além disso, de 

uma forma geral, a fisioterapia estimula a propriocepção e a produção do líquido sinovial na articulação e melhora a 

elasticidade das fibras musculares aderidas. Os músculos mastigatórios têm íntima relação com a postura corporal, com 

isso a correção postural é um aspecto fundamental no tratamento desta condição, a boa postura é fundamental não 

somente para manter a boa aparência, mas também para a própria saúde geral do paciente. A associação das placas 

oclusais e fisioterapia tem seus resultados potencializados quando associadas à terapia de autocuidado. As evidências 

científicas apontam que a terapia de autocuidado é efetiva, atua na redução dos fatores contribuintes para a ocorrência de 

dor e deve compor todos os planos de tratamento para DTM. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tratamentos para DTM são específicos e não podemos permitir que medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios e 

relaxantes musculares sejam receitados se a o diagnóstico correto não for estabelecido. Modalidades conservadoras e 

pouco invasivas são cientificamente comprovadas e devem ser priorizadas para o tratamento das DTM. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

Alencar FG Jr, Viana PG, Zamperini C, Becker A. Patient education and self-care for the management of jaw pain upon 

awakening: a randomized controlled clinical trial comparing the effectiveness of adding pharmacologic treatment with 

cyclobenzaprine or tizanidine. J Oral Facial Pain Headache. 2014 Spring;28(2):119-27. Battistella CB et al. Fatores 

biopsicossociais do Eixo II dos Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares em indivíduos 

com disfunção temporomandibular muscular e migrânea. Rev. Dor 2016;17(1):19-23. Carlsson GE, Le Resche L. 

Epidemiology of temporomandibular disorders. In: Sessle BJ, Bryant PS, Dionne RA (eds) Temporomandibular disorders and 

related pain conditions. Progress in pain research and management. IASP Press4 Seattle, pp. 211-226. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

 

2018 8828 
Ciências da 

Saúde 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status  Apresentação 

 
3154505 - LETÍCIA FELLONE 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
 
 

Orientador 2 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 

Orientador Externo 

 
Karisa Santiago Nakahata 

   

 
TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO Perfil do Usuário do PS no SUS 

 
 

 
INTRODUCAO 

O expressivo aumento da demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS, e as situações conjunturais devido à 

crise financeira de hospitais universitários, reforçaram a necessidade de se reavaliar a qualidade do atendimento prestado 

no âmbito da qualidade e satisfação dos usuários a partir de suas necessidades. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar o perfil dos usuários atendidos em uma unidade de Pronto Socorro do SUS, localizada na cidade de São Paulo, 

quanto a sexo, idade, estado civil, etnia e grau de escolaridade. 
 

Trata-se de um estudo, quantitativo, descritivo e exploratório, sobre os usuários do SUS de uma unidade de Pronto 

METODOLOGIA Atendimento localizada na cidade de São Paulo, com 4075 amostras no ano de 2017. Os dados foram coletados por meio de 

consulta pública e analisados estatisticamente e apresentados em porcentagem. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O estudo apontou que 53,94% do público atendido no Pronto Socorro são mulheres e 46,06 são homens, 20,20 tem entre 0 e 

20 anos, 24,69% tem entre 21 e 40 anos, 25,35% tem entre 41 e 60 anos, 25,79% tem entre 61 e 80 anos e 3,98% acima de 81 

anos. Quanto ao estado civil, 39% são casados, 41% solteiros e o restante dividido entre viúvo, separado, divorciado e em 

união estável. Do total, 49,13% se considerou branco, 39,56% se considerou pardo, 9,37% se considerou negro, 1,62% se 

considerou asiático, 0,15% se considerou indígena e 0,17% não soube responder. Para escolaridade, os principais resultados 

foram que 9,19% não sabem ler nem escrever, 2,34% são alfabetizados, 26,02% possuem nível médio completo e 7,79% 

possuem nível superior completo. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Concluímos a predominância no atendimento do Pronto Socorro de mulheres, que a maioria dos pacientes atendidos tem 

até 60 anos e que aproximadamente a metade do público se considera Branca, a maioria são solteiros e grande parte 

possuem como nível de escolaridade médio completo. 
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1 - Chen TH. Theory-driven evaluations. Beverly Hills: Sage; 1990. 2 - Deslandes SF. Concepções em pesquisa social: 

articulações com o campo da avaliação em serviços de saúde. Cad Saúde Pública 1997; 13:103-7. 3 - Linder-Pelz S. Toward 

a theory of patient satisfaction. Soc Sci Med 1982; 16:577-82. 
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TITULO O ROMANCE NORDESTINO: IDENTIDADE E RESISTÊNCIA NEGRA NA OBRA DE JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA ‘A BAGACEIRA’ 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O estudo apresenta como tema central a identidade dos personagens negros criados por José Américo de Almeida para o 

romance ‘A Bagaceira’ publicado em 1928. As problemáticas que o estudo pretende analisar partem da necessidade de 

entendimento de como é representado o povo negro e como é entendida sua forma de agência em uma época de mudanças 

sociais importantes para a construção de uma nova identidade e, posteriormente, uma identidade pós-moderna. Assim, 

pretende-se responder aos seguintes problemas de pesquisa: Como a obra revela a identidade negra no contexto do 

romance? De que modo o autor apresenta a agência negra desses personagens? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar e reconhecer a identidade e agência negra na obra de José Américo de Almeida ‘A Bagaceira’ a partir das 

perspectivas dos estudos de identidade de Stuart Hall (2005) e Renato Ortiz (2006) e de agência com Walter Johnson 

(2003). 
 

 

 
O método de pesquisa utilizado terá como referência a proposta de Laurence Bardin (2011), ‘Análise de Conteúdo’. A análise 

METODOLOGIA 
de conteúdo tem por objetivo trabalhar o conteúdo do texto através da materialidade linguística, analisando dados através de 

categorização e interpretação dos mesmos. Segundo Bardin (2011), o interesse está na compreensão das palavras e 

discursos para interpretar opiniões, estereótipos, transformações individuais e sociais. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Na visão do autor, o romance procura confrontar, em termos de relações humanas e de contrastes sociais, o homem do 

sertão e o homem do engenho onde as diferenças se davam por questões étnicas e culturais. A esse respeito Rabassa 

(1965) nos diz que esse ressentimento tem origem na posição social anteriormente ocupada pelos sertanejos, que 

costumavam ter pequenas fazendas e com o martírio da seca, migrando para regiões costeiras, chegavam as plantações, 

territórios de trabalhadores negros devido a cultura escravocrata e estavam acostumados a acharem os negros raça inferior, 

já, estes, sentiam-se pertencer a terra e ainda tinham mentalidade de escravos. Como resultado parcial, é possível sinalizar 

que o autor do romance trabalha na perspectiva de criar um conceito de cultura nacional. Isto pode ser verificado nas 

marcas discursivas dos personagens, criando uma ideia de identidade nacional e regional de nacionalismo, que busca 

disseminar valores e normas de comportamentos na sociedade. Isto possibilita o que Benedict Anderson (2011) denomina 

de comunidade imaginada, isto é, imaginada por pessoas que percebem a si próprias como pertencentes de um mesmo 

grupo, um mesmo território. 
 

 

 
CONCLUSOES A pesquisa encontra-se em processo de produção. 
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TITULO Sierra maestra: a organização dos guerrilheiros em Cuba (1958-1959) 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Desde 1898, quando Cuba se tornou independente da Espanha, o novo país ficou sob a influência do governo dos Estados 

Unidos. Por meio da Emenda Platt, o governo norte–americano detinha o direito de intervir em Cuba para garantir seus 

interesses. Esse projeto de pesquisa tem como propósito contar a história da Revolução Cubana. Reagindo à situação de 

dependência e subordinação em relação aos Estados Unidos, um grupo de jovens guerrilheiros, comandado por Fidel Castro, 

aportou em Sierra Maestra (1956), na região oriente do país e começou a lutar contra o governo Cubano. Ao longo de dois 

anos de combate, a Guerrilha liderada por Fidel Castro e Ernesto “Che” Guevara foi conquistando a simpatia popular e 

acabou derrubando a ditadura de Fulgêncio Batista em janeiro de 1959. A pesquisa apresenta os anos iniciais da Revolução 

Cubana e nesse percurso utiliza como fonte primária os diários dos guerrilheiros Ernesto “Che” Guevara e de Juan Almeida 

Bosque, a respeito dos acontecimentos em Sierra Maestra e as propostas inicialmente apresentadas de proibição do uso da 

terra por estrangeiros e confisco das grandes propriedades dos nativos. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Analisar do contexto histórico em que se deu a Revolução Cubana (1959) e a importância de sua estratégia geográfica 

(Sierra Maestra) para o início e o êxito da Revolução. Busca também entender as primeiras medidas da revolução e até que 

ponto essas medidas contribuíram para a deflagração dos conflitos entre o novo governo comandado por Fidel Castro e os 

interesses norte-americanos. Considerando dois acontecimentos decisivos para os rumos da Revolução: a fracassada 

invasão de Cuba na baía dos Porcos, em 1961 e a expulsão de Cuba em 1962, da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 
 

 

 
Nosso método de trabalho está calcado em uma análise dos diários de guerrilha de duas importantes personalidades da 

METODOLOGIA Revolução Cubana: Ernesto “Che” Guevara e de Juan Almeida Bosque. Utilizamos também algumas obras teóricas a fim de 

fazer um contraponto ao que os homens da revolução falaram. 
 

 
RESULTADOS 

Buscamos com a pesquisa compreender a importância dos acontecimentos em Sierra maestra,através dos diários dos 

guerrilheiros Ernesto “Che” Guevara e de Juan Almeida Bosque,buscando através dos diários as características do local,é 

importância do local para guerrilheiros . 
 

 

 

CONCLUSOES 
A conclusão busca analisar através dos diários as especificidades do local Sierra maestra,como também a organização dos 

guerrilheiros. 
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Celso Martins Pinto Adriana Cortez 
 
 

TITULO Participação da Extensão da Universidade Santo Amaro no PROJETO RONDON®SP -Taquarivaí 01 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Universidade Santo Amaro, através da extensão universitária, participa com alunos e professores das áreas de saúde do 

PROJETO RONDON®SP. Em janeiro de 2018, a extensão universitária da UNISA participou conjuntamente com a Faculdade 

de Medicina do ABC - FMABC, Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva – FAIT, Centro Universitário Hermínio Ometto - FHO/UNIARARAS e Escola de Artes Cênicas e Humanidades – EACH- 

USP de uma ação precursora no município de Taquarivaí, sudoeste do estado de São Paulo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever a experiência vivida pela equipe de Extensão da Universidade Santo Amaro na atuação precursoraí junto ao 

PROJETO RONDON®SP no município de Taqurivaí, SP, durante 8 dias do mês de janeiro de 2018. 
 

Durante o período de 20 a 28 de janeiro de 2018, uma equipe transdisciplinar, composta por 13 estudantes da graduação das 

diferentes IES participantes, 3 aprimorandos do Curso de Medicina Veterinária UNISA e 3 professores, atuaram de forma 

METODOLOGIA 
multi, inter e transdisciplinar através de estudos interequipe, reuniões de planejamento, escuta qualificada, imersão nas 

comunidades urbanas e rurais, rodas de conversa com gestores municipais, líderes comunitários e comunidade para 

conhecer as demandas do município e construir juntamente com a comunidade as ações que ocorreriam nas próximas 

atuações. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Durante a imersão no município, foram detectadas conjuntamente com os gestores municipais e comunidade as seguintes 

demandas a serem trabalhadas nas demais ações: violência doméstica, de gênero e comunitária; dependência química; 

envelhecimento; associativismo, construção de projetos comunitários e captação de recursos, Plano Diretor Participativo, 

controle populacional de cães e gatos e educação em guarda responsável. Após finalização da imersão, foi redigido um 

relatório final realizado em conjunto por todos os alunos participantes da ação e mediados pelos professores que, após 

validação final da equipe e do PROJETO RONDON®SP, foi disponibilizado para os gestores municipais para nortear as 

próximas ações. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As ações permitiram o envolvimento dos alunos e professores com as diversas facetas do município, aproximando-os da 

realidade local e possibilitou a troca de experiências entre os estudantes de diversas formações e a comunidade num 

processo recíproco de aprendizagem. 
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Celso Martins Pinto Adriana Cortez 
 
 

TITULO Participação da Extensão da Universidade Santo Amaro no PROJETO RONDON®SP -Taquarivaí 01 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A Universidade Santo Amaro, através da extensão universitária, participa com alunos e professores das áreas de saúde do 

PROJETO RONDON®SP. Em janeiro de 2018, a extensão universitária da UNISA participou conjuntamente com a Faculdade 

de Medicina do ABC - FMABC, Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva – FAIT, Centro Universitário Hermínio Ometto - FHO/UNIARARAS e Escola de Artes Cênicas e Humanidades – EACH- 

USP de uma ação precursora no município de Taquarivaí, sudoeste do estado de São Paulo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever a experiência vivida pela equipe de Extensão da Universidade Santo Amaro na atuação precursoraí junto ao 

PROJETO RONDON®SP no município de Taqurivaí, SP, durante 8 dias do mês de janeiro de 2018. 
 

Durante o período de 20 a 28 de janeiro de 2018, uma equipe transdisciplinar, composta por 13 estudantes da graduação das 

diferentes IES participantes, 3 aprimorandos do Curso de Medicina Veterinária UNISA e 3 professores, atuaram de forma 

METODOLOGIA 
multi, inter e transdisciplinar através de estudos interequipe, reuniões de planejamento, escuta qualificada, imersão nas 

comunidades urbanas e rurais, rodas de conversa com gestores municipais, líderes comunitários e comunidade para 

conhecer as demandas do município e construir juntamente com a comunidade as ações que ocorreriam nas próximas 

atuações. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Durante a imersão no município, foram detectadas conjuntamente com os gestores municipais e comunidade as seguintes 

demandas a serem trabalhadas nas demais ações: violência doméstica, de gênero e comunitária; dependência química; 

envelhecimento; associativismo, construção de projetos comunitários e captação de recursos, Plano Diretor Participativo, 

controle populacional de cães e gatos e educação em guarda responsável. Após finalização da imersão, foi redigido um 

relatório final realizado em conjunto por todos os alunos participantes da ação e mediados pelos professores que, após 

validação final da equipe e do PROJETO RONDON®SP, foi disponibilizado para os gestores municipais para nortear as 

próximas ações. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As ações permitiram o envolvimento dos alunos e professores com as diversas facetas do município, aproximando-os da 

realidade local e possibilitou a troca de experiências entre os estudantes de diversas formações e a comunidade num 

processo recíproco de aprendizagem. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. Revista Conexão UEPG [en linea] , 8 (Julio-Diciembre) : [Fecha 
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Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3439739 - CLAUDINEI DOS REIS LIMA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 
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TITULO 
“A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO, QUILOMBO DOS PALMARES E GANGA ZUMBA NO LIVRO: HISTÓRIA, SOCIEDADE E 

CIDADANIA DE BOULOS JR.” 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O projeto de pesquisa se caracteriza pelo estudo da representação do negro, Quilombo dos Palmares e Ganga Zumba no 

livro didático História, Sociedade e Cidadania de Boulos Jr., e como são utilizados nas escolas da Rede Pública do Estado de 

São Paulo, no ensino médio. O Quilombo dos Palmares, para muitos historiadores, tem uma grande importância histórica do 

ponto de vista cultural e formação cívica da sociedade brasileira, símbolo negro de resistência e cultura para gerações 

futuras. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os livros didáticos “Historia, Sociedade e Cidadania” de Boulos Jr., utilizados no ensino médio nas escolas públicas, 

do Estado de São Paulo. E como o negro é representado no ensino de História. 
 

O estudo proposto tem como fonte de analise os livros didáticos “História, Sociedade e Cidadania” de Boulos Jr., do ensino 

médio das escolas públicas de São Paulo, formalizar questão que serão analisadas durante desenvolvimento do trabalho, 

METODOLOGIA portanto, constitui a principal fonte documental do estudo ora apresentado. Deste modo, o estudo tratara na Lei 10.939/03, 

tal qual vigora que as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede Pública de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “Historia e Cultura Afro-brasileira”; e dá outra providencia. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Esse tópico implica considerar as bases teóricas da História, as perspectivas conceituais que fundamentam a análise do 

tema/objeto de estudo, os axiomas, os pressupostos teóricos da interpretação pretendida, os paradigmas. Nesse sentido, o 

projeto de pesquisa sobre o tema dos negro nos livros didáticos no Brasil em proposição prevê como forma de análise as 

bases teóricas da História social, identificada como ‘nova esquerda ’. Para essa perspectiva, a escrita da história se orienta 

não somente por condicionantes econômicos, mas culturais. Essa possibilidade de análise permite reconhecer uma dada 

sociedade, comunidade ou grupo social. A analise historiográfica formulada vai além das políticas publicas de governo, é 

possível pensar como um fator determinante para o entendimento da sociedade num todo, o Quilombo dos palmares 

símbolo de resistência negra no século XVII. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível identificar que há muitas lacunas abertas sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro brasileira nas escolas 

públicas de São Paulo. Contudo ao analisar o livro História, Sociedade e Cidadania de Boulos Jr., é visível que a  

representação negro e a profundidade do assunto sobre o tema proposto, é muito superficial. A importância de frisar sobre o 

assunto é a pouca ou quase nada, representação do Quilombo dos Palmares e os negros que fizeram parte dele, para a 

construção da nossa sociedade. 
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Orientador Externo 

 
Alexandre Henrique Asada 

 
 
TITULO População em situação de rua 

  

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Esta pesquisa pretende estudar o problema da população em situação de rua em grandes cidades , especificamente, na 

cidade de São Paulo. Nos últimos tempos , devido á crise , tem ocorrido um aparente aumento na população em situação de 

rua em várias partes da cidade.Porém, diferente do que costuma ser, a população de rua não tem se concentrado apenas 

nas regiões centrais , mas tem aparecido em bairros periféricos a cidade , como no bairro do Grajaú. Será que tem ocorrido 

concentração de população em situação de rua no Grajaú e em outros bairros periféricos.Por que isso estaria ocorrendo? 
 

 

 

OBJETIVOS 
A pesquisa pretende analisar o fenômeno do aumento e da ocorrência da população em situação de rua no Grajaú, um bairro 

periférico da cidade de São Paulo, nos últimos anos. 
 

A pesquisa se utilizará de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema da relação entre população de rua e espaço urbano. 

METODOLOGIA 
Também serão buscados dados oficiais da prefeitura e outras instituições do poder público, sobre a população de rua, para 

verificar o possível aumento, E por fim será feita uma pesquisa de campo, com entrevistas com a população de rua na região 

e com funcionários do poder público, para analisar as causas e consequências do fenômeno. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A existência de pessoas em situação de rua constituem uma questão social da nossa sociedade e está integrada com a 

própria dinâmica do espaço urbano. Pretendemos discutir este problema abordando os temas: espaço urbano,exclusão 

social-inclusão social e das políticas públicas de apoio a essa população. Algumas pesquisas já indicam um aumento da 

população em situação em áreas distantes do centro da cidade de São Paulo, nos últimos anos, como demonstra os dados 

de Albuquerque (2017) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A presente pesquisa sobre a população em situação de rua objetivou e objetiva compreender a transformação do espaço 

urbano através do e a relação a dinâmica da cidade, de produção de segregação e exclusão. Por meio da garantia e direitos, 

o poder público tem demonstrado pouca eficácia, seja na fomentação, implementação e efetivação de projetos para 

melhoria de vida dessa população. 
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2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

   
GABRIELA PEREIRA DO CARMO 

 

TITULO 
Terapia Ocupacional em Unidade de Terapia Intensiva - Construção das práticas em um programa de Residência 

Multiprofissional na área de Intensivismo - um relato de experiência 
 
 

 
INTRODUCAO 

Na área de Terapia Intensiva, o terapeuta ocupacional tem exercício assegurado por legislações específicas12. Sua atuação 

almeja maior qualidade de vida durante a internação3, entretanto há poucos trabalhos científicos sobre a prática com 

pacientes críticos4. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar a experiência vivenciada por residentes de Terapia Ocupacional em Intensivismo, apontando as intervenções 

realizadas com pacientes críticos em UTIs. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um relato de experiência de residentes de Terapia Ocupacional de um programa de residência multiprofissional 

em saúde na área de Intensivismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A construção da prática de Terapia Ocupacional em UTIs demanda a apropriação das singularidades desse ambiente, no 

qual sujeitos se encontram em condições de instabilidade, porém recuperáveis, e que é estruturado por uma alta densidade 

tecnológica e por predominância da teia conceitual da biomedicina, da fisiopatologia, etc. Assim, durante as vivências da 

residência, foi notada a necessidade de uma primeira aproximação com esse contexto específico e assim, conforme o dia a 

dia em serviço, as aulas específicas e o acompanhamento da preceptoria, desenvolveu-se uma maior conscientização da 

prática do terapeuta ocupacional na Terapia Intensiva, bem como suas múltiplas possibilidades de atuação. A Terapia 

Ocupacional, pode dispor de recursos próprios para intervenções na funcionalidade - em seus diversos domínios – na 

execução de AVD’s e na significação do cotidiano hospitalar durante o período de internação na UTI. Dentre esses recursos 

estão as atividades de estimulação cognitiva e sensório-motora, a participação em abordagem de mobilização precoce, 

estratégias de prevenção e manejo do delirium, o uso de comunicação alternativa e dispositivos de tecnologia assistiva, 

entre outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Atualmente, há pouca produção científica sobre a atuação desse profissional em UTIs. Assim, sua inserção em programas 

de residência em Intensivismo pode fortalecer sua presença nesse contexto, tanto com contribuições específicas à área 

quanto com enriquecimento da própria prática através da troca de saberes com outros profissionais, favorecendo um 

cuidado integral e resolutivo nas múltiplas dimensões de cuidado a um paciente crítico. 
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TITULO 
Terapia Ocupacional em Unidade de Terapia Intensiva - Construção das práticas em um programa de Residência 

Multiprofissional na área de Intensivismo - um relato de experiência 
 
 

 
INTRODUCAO 

Na área de Terapia Intensiva, o terapeuta ocupacional tem exercício assegurado por legislações específicas12. Sua atuação 

almeja maior qualidade de vida durante a internação3, entretanto há poucos trabalhos científicos sobre a prática com 

pacientes críticos4. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar a experiência vivenciada por residentes de Terapia Ocupacional em Intensivismo, apontando as intervenções 

realizadas com pacientes críticos em UTIs. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um relato de experiência de residentes de Terapia Ocupacional de um programa de residência multiprofissional 

em saúde na área de Intensivismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A construção da prática de Terapia Ocupacional em UTIs demanda a apropriação das singularidades desse ambiente, no 

qual sujeitos se encontram em condições de instabilidade, porém recuperáveis, e que é estruturado por uma alta densidade 

tecnológica e por predominância da teia conceitual da biomedicina, da fisiopatologia, etc. Assim, durante as vivências da 

residência, foi notada a necessidade de uma primeira aproximação com esse contexto específico e assim, conforme o dia a 

dia em serviço, as aulas específicas e o acompanhamento da preceptoria, desenvolveu-se uma maior conscientização da 

prática do terapeuta ocupacional na Terapia Intensiva, bem como suas múltiplas possibilidades de atuação. A Terapia 

Ocupacional, pode dispor de recursos próprios para intervenções na funcionalidade - em seus diversos domínios – na 

execução de AVD’s e na significação do cotidiano hospitalar durante o período de internação na UTI. Dentre esses recursos 

estão as atividades de estimulação cognitiva e sensório-motora, a participação em abordagem de mobilização precoce, 

estratégias de prevenção e manejo do delirium, o uso de comunicação alternativa e dispositivos de tecnologia assistiva, 

entre outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Atualmente, há pouca produção científica sobre a atuação desse profissional em UTIs. Assim, sua inserção em programas 

de residência em Intensivismo pode fortalecer sua presença nesse contexto, tanto com contribuições específicas à área 

quanto com enriquecimento da própria prática através da troca de saberes com outros profissionais, favorecendo um 

cuidado integral e resolutivo nas múltiplas dimensões de cuidado a um paciente crítico. 
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TITULO Contribuições do Assistente Social para a Garantia da Integralidade no Contexto do Sistema Único de Saúde 

 
 

 
INTRODUCAO 

A saúde é determinada socialmente, e o cuidado com toda a clientela, com todo o grupo de pacientes a se valer do chamado 

Sistema Único de Saúde muito depende da atuação de equipe multiprofissional, como o caso da participação dos 

assistentes sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral é o de discorrer sobre o Sistema Único de Saúde para que o leitor melhor o conheça; por objetivo específico, 

tem-se o de expor as principais contribuições do assistente social para a integralidade do sistema de saúde. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão integrativa, método que permite a síntese de pesquisas publicadas para se obter novas conclusões a 

partir de uma temática. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados mostram que para a integralidade funcionar precisa superar a fragmentação, das atividades no 

interior das unidades de saúde. Onde articulação entre demanda programada e espontânea, seria um planejamento para por 

em prática protocolos de diagnósticos e perceber onde há situações de riscos para saúde, e tornar possível o desenvolver 

das atividades conjuntas de saúde com a comunidade. Precisando assim, dar resposta a um problema de saúde especifica, 

ou aos problemas de saúde que afeta a um grupo da população. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar do individuo, pelos profissionais e gestores nos 

serviços de saúde. É possível o destaque de experiências nas práticas de saúde que transforme a vida do usuário que busca 

cuidados. Assim, podemos concluir que o assistente social guarda inegável importância para que o atendimento em saúde, 

aqui concentrando no Sistema Único de Saúde, ocorra de modo integral, ou seja, que o paciente não fique, por qualquer 

motivo, distante do atendimento eficiente e de qualidade. Mais do que isto, que se sinta, acolhido pelo sistema, sendo 

considerado não somente como um número ou um ser a mais a integrar as filas de atendimento em saúde, mas que se sinta 

de fato acolhido e orientado sobre como proceder aos seus diversos tipos de atendimento. 
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TITULO Contribuições do Assistente Social para a Garantia da Integralidade no Contexto do Sistema Único de Saúde 

 
 

 
INTRODUCAO 

A saúde é determinada socialmente, e o cuidado com toda a clientela, com todo o grupo de pacientes a se valer do chamado 

Sistema Único de Saúde muito depende da atuação de equipe multiprofissional, como o caso da participação dos 

assistentes sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral é o de discorrer sobre o Sistema Único de Saúde para que o leitor melhor o conheça; por objetivo específico, 

tem-se o de expor as principais contribuições do assistente social para a integralidade do sistema de saúde. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão integrativa, método que permite a síntese de pesquisas publicadas para se obter novas conclusões a 

partir de uma temática. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados mostram que para a integralidade funcionar precisa superar a fragmentação, das atividades no 

interior das unidades de saúde. Onde articulação entre demanda programada e espontânea, seria um planejamento para por 

em prática protocolos de diagnósticos e perceber onde há situações de riscos para saúde, e tornar possível o desenvolver 

das atividades conjuntas de saúde com a comunidade. Precisando assim, dar resposta a um problema de saúde especifica, 

ou aos problemas de saúde que afeta a um grupo da população. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar do individuo, pelos profissionais e gestores nos 

serviços de saúde. É possível o destaque de experiências nas práticas de saúde que transforme a vida do usuário que busca 

cuidados. Assim, podemos concluir que o assistente social guarda inegável importância para que o atendimento em saúde, 

aqui concentrando no Sistema Único de Saúde, ocorra de modo integral, ou seja, que o paciente não fique, por qualquer 

motivo, distante do atendimento eficiente e de qualidade. Mais do que isto, que se sinta, acolhido pelo sistema, sendo 

considerado não somente como um número ou um ser a mais a integrar as filas de atendimento em saúde, mas que se sinta 

de fato acolhido e orientado sobre como proceder aos seus diversos tipos de atendimento. 
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TITULO Os impactos da metodologia Lean Office no setor de compras 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem como propósito evidenciar um estudo de caso sobre os impactos da metodologia Lean Office no 

departamento de compras, um setor fundamental que influencia diretamente na dinâmica dos estoques e no relacionamento 

com os fornecedores / clientes. Logo, dependendo de como é conduzida, a gestão da aquisição de material representa 

competitividade, redução nos custos e melhorias nos lucros. Diante desta visão, explanamos que mesmo sendo Compras, 

uma área que não possui uma rotina, é possível aperfeiçoar o seu processo utilizando o método Lean Office e suas 

ferramentas, como por exemplo: DMAIC, que tem como objetivo identificar as falhas e as respectivas perdas, impactando de 

maneira direta na melhoria contínua e consequentemente na produtividade. Portanto, as análises realizadas neste estudo 

nos fornecerão apontamentos de que é possível identificar os desperdícios, otimizar os resultados e maximizar os lucros. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O foco do presente trabalho é apresentar os conceitos do Lean Production adaptados à esfera administrativa, mais 

precisamente no setor de compras, sendo no meio administrativo conhecido como Lean Office, todavia, mantendo seu 

objetivo principal: a eliminação de desperdícios. Logo, para que esta meta seja uma realidade é necessária à identificação 

dos problemas, também compreendido como causas, aplicando a metodologia Lean e algumas de suas ferramentas 

pertinentes ao estudo de caso. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi à pesquisa aplicada, sendo sua abordagem qualitativa e seu método estudo de caso e revisão 

bibliográfica. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados foram observados por meio da aplicação do Lean Office e suas eficazes ferramentas. A análise Swot 

identificou os pontos fracos e ameaças do setor de compras permitindo entender quais os motivos para que a área de 

compras não estivesse alinhada com os objetivos do plano estratégico da organização. A partir desta contextualização foi 

aplicado o DMAIC e descobriu-se que o processo de compras e a interface com outros setores são os principais causadores 

desse desalinhamento de objetivos, com esse resultado foi possível elaborar uma proposta de ação e melhorias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Após a constatação de que o setor de compras não atendia a necessidade do plano estratégico da organização, foi aplicada 

a metodologia Lean Office para demonstrar o potencial deste método e o impacto causado no setor de compras após a sua 

aplicação. Desta forma, alcançando o objetivo deste trabalho, que era demonstrar a eficiência desta metodologia em eliminar 

desperdícios e maximizar os lucros da organização. Portanto, fica evidenciado o impacto do Lean Office no setor de 

compras, na análise do processo e sua otimização através do exemplo a seguir: redução do lead time decorrente da melhoria 

do escalonamento de aprovação, ou seja, dando mais autonomia de aprovação de pedido ao comprador. 
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TITULO Aplicação de Terapias de Massagem para o tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A disfunc(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (DTM) e(#38)#769; uma situac(#38)#807;a(#38)#771;o 

cli(#38)#769;nica que acomete os mu(#38)#769;sculos da mastigac(#38)#807;a(#38)#771;o, a 

articulac(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (ATM) e demais estruturas vizinhas. Os sinais e sintomas 

normalmente associados a ela sa(#38)#771;o: cefaleia, dor de ouvido, rui(#38)#769;dos articulares e 

limitac(#38)#807;a(#38)#771;o dos movimentos mandibulares. A qualidade de vida dos portadores de DTM e(#38)#769; 

influenciada de maneira dra(#38)#769;stica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade da massagem como terapia para reduc(#38)#807;a(#38)#771;o da dor 

presente na DTM, por meio de revisa(#38)#771;o da literatura. 
 

As terapias abordadas neste trabalho foram a massagem Mulligan, massagem Epicra(#38)#770;nica, terapia funcional/ 

fi(#38)#769;sica de massagem convencional e massagem com robo(#38)#770;s. A base de dados utilizada foi a Pubmed, 

METODOLOGIA com as palavras chave massage treatment, temporomandibular disorder, Mulligan, epicranic massage. O recorte temporal 

estabelecido foi de 2008 a 2018, tendo sido selecionados 6 trabalhos, que inclui(#38)#769;ram reviso(#38)#771;es de 

literatura e estudos cli(#38)#769;nicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A te(#38)#769;cnica Mulligan consiste em um reposicionamento articular, realizado sem dor, por meio de massagem, 

evitando a teoria do portal da dor e respeitando o limite biolo(#38)#769;gico do individuo. Na(#38)#771;o foi 

possi(#38)#769;vel obter comprovac(#38)#807;a(#38)#771;o cienti(#38)#769;fica quanto a(#38)#768; modalidade de 

massagem Epicra(#38)#770;nica. A terapia fi(#38)#769;sica convencional se mostrou efetiva para o reequili(#38)#769;brio 

muscular por meio do relaxamento, diminuindo casos de atrofia e hipertrofia nos mu(#38)#769;sculos temporal e masseter. 

Dentre as te(#38)#769;cnicas avaliadas, a mais inovadora e(#38)#769; a terapia funcional por meio de massagem realizada 

por robo(#38)#770;s. Esta tecnologia e(#38)#769; inovadora e apresenta vantagens como maior controle sobre 

forc(#38)#807;a exercida e a(#38)#769;rea a ser massageada, possibilitando a padronizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

atendimentos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, que te(#38)#769;cnicas de massagem Mulligan e funcional, tanto convencional quanto realizada por 

meio de robo(#38)#770;s, podem ser utilizadas para o tratamento da DTM, consistindo em opc(#38)#807;o(#38)#771;es 

valiosas, cientificamente comprovadas e com abordagens conservadoras. 
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TITULO Aplicação de Terapias de Massagem para o tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A disfunc(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (DTM) e(#38)#769; uma situac(#38)#807;a(#38)#771;o 

cli(#38)#769;nica que acomete os mu(#38)#769;sculos da mastigac(#38)#807;a(#38)#771;o, a 

articulac(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (ATM) e demais estruturas vizinhas. Os sinais e sintomas 

normalmente associados a ela sa(#38)#771;o: cefaleia, dor de ouvido, rui(#38)#769;dos articulares e 

limitac(#38)#807;a(#38)#771;o dos movimentos mandibulares. A qualidade de vida dos portadores de DTM e(#38)#769; 

influenciada de maneira dra(#38)#769;stica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade da massagem como terapia para reduc(#38)#807;a(#38)#771;o da dor 

presente na DTM, por meio de revisa(#38)#771;o da literatura. 
 

As terapias abordadas neste trabalho foram a massagem Mulligan, massagem Epicra(#38)#770;nica, terapia funcional/ 

fi(#38)#769;sica de massagem convencional e massagem com robo(#38)#770;s. A base de dados utilizada foi a Pubmed, 

METODOLOGIA com as palavras chave massage treatment, temporomandibular disorder, Mulligan, epicranic massage. O recorte temporal 

estabelecido foi de 2008 a 2018, tendo sido selecionados 6 trabalhos, que inclui(#38)#769;ram reviso(#38)#771;es de 

literatura e estudos cli(#38)#769;nicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A te(#38)#769;cnica Mulligan consiste em um reposicionamento articular, realizado sem dor, por meio de massagem, 

evitando a teoria do portal da dor e respeitando o limite biolo(#38)#769;gico do individuo. Na(#38)#771;o foi 

possi(#38)#769;vel obter comprovac(#38)#807;a(#38)#771;o cienti(#38)#769;fica quanto a(#38)#768; modalidade de 

massagem Epicra(#38)#770;nica. A terapia fi(#38)#769;sica convencional se mostrou efetiva para o reequili(#38)#769;brio 

muscular por meio do relaxamento, diminuindo casos de atrofia e hipertrofia nos mu(#38)#769;sculos temporal e masseter. 

Dentre as te(#38)#769;cnicas avaliadas, a mais inovadora e(#38)#769; a terapia funcional por meio de massagem realizada 

por robo(#38)#770;s. Esta tecnologia e(#38)#769; inovadora e apresenta vantagens como maior controle sobre 

forc(#38)#807;a exercida e a(#38)#769;rea a ser massageada, possibilitando a padronizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

atendimentos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, que te(#38)#769;cnicas de massagem Mulligan e funcional, tanto convencional quanto realizada por 

meio de robo(#38)#770;s, podem ser utilizadas para o tratamento da DTM, consistindo em opc(#38)#807;o(#38)#771;es 

valiosas, cientificamente comprovadas e com abordagens conservadoras. 
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TITULO Aplicação de Terapias de Massagem para o tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A disfunc(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (DTM) e(#38)#769; uma situac(#38)#807;a(#38)#771;o 

cli(#38)#769;nica que acomete os mu(#38)#769;sculos da mastigac(#38)#807;a(#38)#771;o, a 

articulac(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (ATM) e demais estruturas vizinhas. Os sinais e sintomas 

normalmente associados a ela sa(#38)#771;o: cefaleia, dor de ouvido, rui(#38)#769;dos articulares e 

limitac(#38)#807;a(#38)#771;o dos movimentos mandibulares. A qualidade de vida dos portadores de DTM e(#38)#769; 

influenciada de maneira dra(#38)#769;stica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade da massagem como terapia para reduc(#38)#807;a(#38)#771;o da dor 

presente na DTM, por meio de revisa(#38)#771;o da literatura. 
 

As terapias abordadas neste trabalho foram a massagem Mulligan, massagem Epicra(#38)#770;nica, terapia funcional/ 

fi(#38)#769;sica de massagem convencional e massagem com robo(#38)#770;s. A base de dados utilizada foi a Pubmed, 

METODOLOGIA com as palavras chave massage treatment, temporomandibular disorder, Mulligan, epicranic massage. O recorte temporal 

estabelecido foi de 2008 a 2018, tendo sido selecionados 6 trabalhos, que inclui(#38)#769;ram reviso(#38)#771;es de 

literatura e estudos cli(#38)#769;nicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A te(#38)#769;cnica Mulligan consiste em um reposicionamento articular, realizado sem dor, por meio de massagem, 

evitando a teoria do portal da dor e respeitando o limite biolo(#38)#769;gico do individuo. Na(#38)#771;o foi 

possi(#38)#769;vel obter comprovac(#38)#807;a(#38)#771;o cienti(#38)#769;fica quanto a(#38)#768; modalidade de 

massagem Epicra(#38)#770;nica. A terapia fi(#38)#769;sica convencional se mostrou efetiva para o reequili(#38)#769;brio 

muscular por meio do relaxamento, diminuindo casos de atrofia e hipertrofia nos mu(#38)#769;sculos temporal e masseter. 

Dentre as te(#38)#769;cnicas avaliadas, a mais inovadora e(#38)#769; a terapia funcional por meio de massagem realizada 

por robo(#38)#770;s. Esta tecnologia e(#38)#769; inovadora e apresenta vantagens como maior controle sobre 

forc(#38)#807;a exercida e a(#38)#769;rea a ser massageada, possibilitando a padronizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

atendimentos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, que te(#38)#769;cnicas de massagem Mulligan e funcional, tanto convencional quanto realizada por 

meio de robo(#38)#770;s, podem ser utilizadas para o tratamento da DTM, consistindo em opc(#38)#807;o(#38)#771;es 

valiosas, cientificamente comprovadas e com abordagens conservadoras. 
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TITULO Aplicação de Terapias de Massagem para o tratamento das Disfunções Temporomandibulares 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A disfunc(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (DTM) e(#38)#769; uma situac(#38)#807;a(#38)#771;o 

cli(#38)#769;nica que acomete os mu(#38)#769;sculos da mastigac(#38)#807;a(#38)#771;o, a 

articulac(#38)#807;a(#38)#771;o temporomandibular (ATM) e demais estruturas vizinhas. Os sinais e sintomas 

normalmente associados a ela sa(#38)#771;o: cefaleia, dor de ouvido, rui(#38)#769;dos articulares e 

limitac(#38)#807;a(#38)#771;o dos movimentos mandibulares. A qualidade de vida dos portadores de DTM e(#38)#769; 

influenciada de maneira dra(#38)#769;stica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade da massagem como terapia para reduc(#38)#807;a(#38)#771;o da dor 

presente na DTM, por meio de revisa(#38)#771;o da literatura. 
 

As terapias abordadas neste trabalho foram a massagem Mulligan, massagem Epicra(#38)#770;nica, terapia funcional/ 

fi(#38)#769;sica de massagem convencional e massagem com robo(#38)#770;s. A base de dados utilizada foi a Pubmed, 

METODOLOGIA com as palavras chave massage treatment, temporomandibular disorder, Mulligan, epicranic massage. O recorte temporal 

estabelecido foi de 2008 a 2018, tendo sido selecionados 6 trabalhos, que inclui(#38)#769;ram reviso(#38)#771;es de 

literatura e estudos cli(#38)#769;nicos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A te(#38)#769;cnica Mulligan consiste em um reposicionamento articular, realizado sem dor, por meio de massagem, 

evitando a teoria do portal da dor e respeitando o limite biolo(#38)#769;gico do individuo. Na(#38)#771;o foi 

possi(#38)#769;vel obter comprovac(#38)#807;a(#38)#771;o cienti(#38)#769;fica quanto a(#38)#768; modalidade de 

massagem Epicra(#38)#770;nica. A terapia fi(#38)#769;sica convencional se mostrou efetiva para o reequili(#38)#769;brio 

muscular por meio do relaxamento, diminuindo casos de atrofia e hipertrofia nos mu(#38)#769;sculos temporal e masseter. 

Dentre as te(#38)#769;cnicas avaliadas, a mais inovadora e(#38)#769; a terapia funcional por meio de massagem realizada 

por robo(#38)#770;s. Esta tecnologia e(#38)#769; inovadora e apresenta vantagens como maior controle sobre 

forc(#38)#807;a exercida e a(#38)#769;rea a ser massageada, possibilitando a padronizac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

atendimentos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, que te(#38)#769;cnicas de massagem Mulligan e funcional, tanto convencional quanto realizada por 

meio de robo(#38)#770;s, podem ser utilizadas para o tratamento da DTM, consistindo em opc(#38)#807;o(#38)#771;es 

valiosas, cientificamente comprovadas e com abordagens conservadoras. 
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TITULO Tuberculose e vulnerabilidade social 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora a tuberculose tenha reduzido 20,2% nos últimos anos, desde 2003 é considerada doença prioritária na agenda 

política do Ministério da Saúde, sendo responsável por 0,8% da incidência no mundo segundo projeções 2016-2020. 

Populações marginalizadas, segundo estudiosos, ainda são acometidas de maneira desproporcional por algumas doenças 

devido a condições precárias de saúde e a alta concentração de pessoas nas periferias-como é o caso da tuberculose, com 

70 mil casos notificados anualmente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Reunir estudos que expressem a relação entre a tuberculose e seus determinantes sociais aplicados à realidade brasileira e 

áreas com características socioeconômicas similares. 
 

Foram utilizados descritores relacionados à tuberculose, determinantes e desigualdade social, em português e inglês, nas 

METODOLOGIA 
bases de dados SciELO, Medline, boletins epidemiológicos e manuais contidos no portal do Ministério da Saúde e 

selecionados 18 artigos de 2007 a 2018 com pesquisas quantitativas e qualitativas sobre o assunto e 6 boletins e manuais 

do Estado. Foram excluídos artigos que carregavam relatos de casos, artigos de opinião e resumos de eventos específicos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A OMS lista os países com as 20 maiores taxas de incidência, e a relação se apresenta de maneira inversamente 

proporcional ao IDH, e, nos países desenvolvidos, os índices aparecem altos em áreas rurais ou urbanas com aglomerados 

de pobreza. No Brasil, as populações consideradas vulneráveis, como indígenas, populações em situação de rua e privados 

de liberdade, sendo esses dois últimos grupos compostos majoritariamente por não-brancos, apresentam relação doença- 

privação social com o recorte racial, além da vulnerabilidade apresentada pelos profissionais de saúde e os coinfectados 

TB-HIV. O “Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública” (2017) tem como objetivos 

diagnosticar e tratar de forma adequada e oportuna os casos diagnosticados de tuberculose visando à integralidade do 

cuidado, intensificando as ações de prevenção e fortalecendo a Atenção Primária à Saúde, organizando as redes de atenção 

local e mantendo os altos índices de cobertura de vacinação. A união com a sociedade é também crucial. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Podemos concluir através dessa revisão que a tuberculose é uma doença socialmente produzida, mostrando-se necessário 

reconhecer não apenas sua sintomatologia e tratamento, mas também seus condicionantes sociais para melhor 

compreensão do processo saúde-doença. 
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TITULO O IMPACTO DA LITERATURA MARGINAL NA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL DO INDIVIDUO (2012) 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Literatura Marginal, que a partir dos anos 2000 se apropria da conotação marginal para se auto intitularem como uma 

maneira sistemática de identidade cultural, geográfica, social e uma crítica perante aos outros escritores. Literatura 

produzida por cidadão periféricos, operários, prisioneiros, ex-presidiários, com escolaridade baixa, que encontram na 

Literatura Marginal maneiras próprias e emancipadoras sociais, artísticas e culturais. Utilizando dessa mesma ferramenta 

para difusão cultural da Literatura Marginal como um instrumento pedagógico de formação de uma consciência própria do 

leitor. 
 

 

 

OBJETIVOS 
A análise da Literatura Marginal como meio informal na busca pelo conhecimento, a emancipação intelectual, social e 

cultural do indivíduo. 
 

Consiste na análise de duas obras da Literatura Marginal: Capão Pecado e Manual prático do ódio (2000,2003), do escritor 

METODOLOGIA Ferréz, por fim relaciona-las a antologia produzida por estudantes de escolas públicas: Pode pá que é nois que tá (2012), em 

uma análise crítica da relação dialética cultural da Literatura Marginal e a formação do indivíduo. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Relativamente, podemos observar que Capão pecado e Manual prático do ódio, trazem personagens que evidenciam modos 

de vida digna, a possibilidades de ação e eficiência em políticas sociais nos coletivos da periferia, que tem a literatura como 

ferramenta emancipatória. A ação narrada é uma ação real do escritor marginal, que vive no território descrito e convive com 

personagens que se misturam com o real e o ficcional, mas que podem facilmente ser identificado pelo leitor, dada a 

proximidade da obra com as ruas. Essa ação pedagógica popular, que agora não utilizam somente da oralidade para passar 

adiante sua cultura, história e valores mas o registro literário, ela antecede a narrativa (é uma prática de seus agentes) e 

sucedem à ela em práticas reais de transmissão de conhecimento, formação social e produção literária, como a obra Pode 

pá que é nois que tá. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A afinidade do autor-marginal com a periferia, conhecendo suas carências e, também, seu potencial, influiu para que a sua 

produção artística seja um instrumento pedagógico de formação de uma consciência própria do leitor, um veículo de 

intervenção social através do texto. 
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TITULO Contribuições do Assistente Social Para A Garantia Da Integralidade No Contexto Do Sistema Único De Saúde 

 
 

 
INTRODUCAO 

A saúde é determinada socialmente, e o cuidado com toda a clientela, com todo o grupo de pacientes a se valer do chamado 

Sistema Único de Saúde muito depende da atuação de equipe multiprofissional, como o caso da participação dos 

assistentes sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral é o de discorrer sobre o Sistema Único de Saúde para que o leitor melhor o conheça; por objetivo específico, 

tem-se o de expor as principais contribuições do assistente social para a integralidade do sistema de saúde. 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, método que permite a síntese de pesquisas publicadas para se obter novas conclusões a 

METODOLOGIA partir de uma temática. A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar do individuo, pelos 

profissionais e gestores nos serviços de saúde. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados mostram que para a integralidade funcionar precisa superar a fragmentação, das atividades no 

interior das unidades de saúde.Onde articulação entre demanda programada e espontânea, seria um planejamento para por 

em prática protocolos de diagnósticos e perceber onde há situações de riscos para saúde, e tornar possível o desenvolver 

das atividades conjuntas de saúde com a comunidade.Precisando assim, dar resposta a um problema de saúde especifica, 

ou aosproblemas de saúde que afeta a um grupo da população. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

.A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar doindividuo, pelos profissionais e gestores nos 

serviços de saúde.É possível o destaque de experiências nas práticas de saúde que transforme a vida do usuário que busca 

cuidados. Assim, podemos concluir que o assistente social guarda inegável importância para que o atendimento em saúde, 

aqui concentrando no Sistema Único deSaúde, ocorra de modo integral, ou seja, que o paciente não fique, po rqualquer 

motivo, distante do atendimento eficiente e de qualidade. Mais do que isto, que se sinta, acolhido pelo sistema, sendo 

considerado nãosomente como um número ou um ser a mais a integrar as filas de atendimentoem saúde, mas que se sinta 

de fato acolhido e orientado sobre como procederao seus diversos tipos de atendimento. 
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TITULO Contribuições do Assistente Social Para A Garantia Da Integralidade No Contexto Do Sistema Único De Saúde 

 
 

 
INTRODUCAO 

A saúde é determinada socialmente, e o cuidado com toda a clientela, com todo o grupo de pacientes a se valer do chamado 

Sistema Único de Saúde muito depende da atuação de equipe multiprofissional, como o caso da participação dos 

assistentes sociais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral é o de discorrer sobre o Sistema Único de Saúde para que o leitor melhor o conheça; por objetivo específico, 

tem-se o de expor as principais contribuições do assistente social para a integralidade do sistema de saúde. 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, método que permite a síntese de pesquisas publicadas para se obter novas conclusões a 

METODOLOGIA partir de uma temática. A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar do individuo, pelos 

profissionais e gestores nos serviços de saúde. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados mostram que para a integralidade funcionar precisa superar a fragmentação, das atividades no 

interior das unidades de saúde.Onde articulação entre demanda programada e espontânea, seria um planejamento para por 

em prática protocolos de diagnósticos e perceber onde há situações de riscos para saúde, e tornar possível o desenvolver 

das atividades conjuntas de saúde com a comunidade.Precisando assim, dar resposta a um problema de saúde especifica, 

ou aosproblemas de saúde que afeta a um grupo da população. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

.A integralidade é constituída como ação em saúde, no dia a dia e vivenciar doindividuo, pelos profissionais e gestores nos 

serviços de saúde.É possível o destaque de experiências nas práticas de saúde que transforme a vida do usuário que busca 

cuidados. Assim, podemos concluir que o assistente social guarda inegável importância para que o atendimento em saúde, 

aqui concentrando no Sistema Único deSaúde, ocorra de modo integral, ou seja, que o paciente não fique, po rqualquer 

motivo, distante do atendimento eficiente e de qualidade. Mais do que isto, que se sinta, acolhido pelo sistema, sendo 

considerado nãosomente como um número ou um ser a mais a integrar as filas de atendimentoem saúde, mas que se sinta 

de fato acolhido e orientado sobre como procederao seus diversos tipos de atendimento. 
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TITULO 
PROMOÇÃO DE AUTOCUIDADO NO PUERPÉRIO: LEVANTAMENTO DE DIAGNÓSTICOS, INTERVENÇÕES E RESULTADOS EM 

ALOJAMENTO CONJUNTO. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A falta de informações quanto autocuidado e cuidados básicos com o recém-nascido é uma questão de saúde pública, 

afetando a saúde individual e coletiva. Minimizar ou evitar o impacto dos diversos tipos de doenças e infecções através de 

orientações e intervenções é dever do profissional de enfermagem que atua diretamente no incentivo e preparo das 

puérperas para esse novo ciclo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever a sistematização da assistência de enfermagem a puérperas e relatar as dificuldades encontradas na 

implementação dessa assistência. 
 

Relato de estudo de caso elaborado com o modelo teórico de Callista Roy, aplicando-se os Diagnósticos de Enfermagem da 

METODOLOGIA NANDA, Intervenções de Enfermagem da NIC e Resultados da NOC. O estudo foi desenvolvido em um hospital escola de São 

Paulo, em Fevereiro de 2018, na unidade de Alojamento Conjunto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Entre os diagnósticos de enfermagem identificados incluíram-se privação de sono, conhecimento deficiente, manutenção 

ineficaz da saúde e tensão no papel do cuidador. Dentre as intervenções destacam-se: promoção de conforto físico: terapia 

de relaxamento, cuidados pós-parto, assistência na amamentação, orientação aos pais: bebê. Os resultados foram voltados 

e tiveram objetivo de promover a adaptação das puérperas aos estímulos que se apresentaram no pós-parto em vista que as 

dificuldades encontradas foram os estímulos para interesse em aleitamento materno exclusivo, recepção de orientações 

frente conhecimento ineficaz sobre o sistema de saúde e história de baixo comportamento de adesão. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A atuação do Enfermeiro é necessária para apoio psicológico, promoção de saúde, prevenção de agravos, recuperação do 

parto e educação em saúde, pois ele possui maior contato com as gestantes/puérperas que os outros profissionais da 

equipe multiprofissional, logo há facilitação na formação de vínculos. 
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TITULO 
PROMOÇÃO DE AUTOCUIDADO NO PUERPÉRIO: LEVANTAMENTO DE DIAGNÓSTICOS, INTERVENÇÕES E RESULTADOS EM 

ALOJAMENTO CONJUNTO. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A falta de informações quanto autocuidado e cuidados básicos com o recém-nascido é uma questão de saúde pública, 

afetando a saúde individual e coletiva. Minimizar ou evitar o impacto dos diversos tipos de doenças e infecções através de 

orientações e intervenções é dever do profissional de enfermagem que atua diretamente no incentivo e preparo das 

puérperas para esse novo ciclo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever a sistematização da assistência de enfermagem a puérperas e relatar as dificuldades encontradas na 

implementação dessa assistência. 
 

Relato de estudo de caso elaborado com o modelo teórico de Callista Roy, aplicando-se os Diagnósticos de Enfermagem da 

METODOLOGIA NANDA, Intervenções de Enfermagem da NIC e Resultados da NOC. O estudo foi desenvolvido em um hospital escola de São 

Paulo, em Fevereiro de 2018, na unidade de Alojamento Conjunto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Entre os diagnósticos de enfermagem identificados incluíram-se privação de sono, conhecimento deficiente, manutenção 

ineficaz da saúde e tensão no papel do cuidador. Dentre as intervenções destacam-se: promoção de conforto físico: terapia 

de relaxamento, cuidados pós-parto, assistência na amamentação, orientação aos pais: bebê. Os resultados foram voltados 

e tiveram objetivo de promover a adaptação das puérperas aos estímulos que se apresentaram no pós-parto em vista que as 

dificuldades encontradas foram os estímulos para interesse em aleitamento materno exclusivo, recepção de orientações 

frente conhecimento ineficaz sobre o sistema de saúde e história de baixo comportamento de adesão. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A atuação do Enfermeiro é necessária para apoio psicológico, promoção de saúde, prevenção de agravos, recuperação do 

parto e educação em saúde, pois ele possui maior contato com as gestantes/puérperas que os outros profissionais da 

equipe multiprofissional, logo há facilitação na formação de vínculos. 
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TITULO Implementação do processo de enfermagem em paciente idoso em instituição hospitalar. 
 

 

INTRODUCAO 
O enfermeiro presta cuidados integrais e contínuos ao indivíduo com assistência qualificada e metodologia cientifica, uso de 

teorias e processo de enfermagem onde o cliente é reconhecido como participante ativo no processo de produção de saúde. 
 
 

 
OBJETIVOS 

Apresentar um plano assistencial de Enfermagem para idoso em unidade de internação hospitalar, a partir da NANDA (North 

American Association Nurses Diagnoses), NIC (Nursing Intervention Classification) e NOC (Nursing Outcomes 

Classification). 
 

 

 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica aplicando-se Diagnósticos de Enfermagem NANDA, Intervenções de Enfermagem NIC e Resultados 

Esperados NOC com os descritores: Assistência de enfermagem; Processo de enfermagem; competências de enfermagem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Para os pacientes idosos e internados são descritos abaixo os principais diagnósticos de Enfermagem, seus resultados 

esperados e suas intervenções: 1. Integridade da pele prejudicada, caracterizada por secreção fétida em Lesão Por Pressão 

(LPP) no glúteo esquerdo, extremos de idade, pressão, baixa mobilidade física, umidade (uso de fralda). Fator relacionado: 

Nutrição inadequada, pressão sobre saliência óssea, alteração no turgor da pele. Indicadores para os resultados esperados: 

hidratação, Sensação, Temperatura da pele, Transpiração e textura. Intervenções: Cuidados com Imobilização. 2. Nutrição 

desequilibrada: menor que as necessidades corporais, caracterizada por ingestão de alimentos menor que a porção diária 

recomendada (refere não gostar do café-da-manha), interesse insuficiente pelos alimentos, tônus muscular insuficiente. 

Fatores relacionados: Ingestão alimentar insuficiente, alteração no paladar e informações insuficientes. Indicadores de 

resultados esperados: Ingesta de nutrientes, alimentos, líquidos, peso e altura, energia. Intervenções: assistência no 

autocuidado para alimentação. 3. Mobilidade no leito prejudicada, caracterizada por capacidade prejudicada de mover-se 

entre a posição prona e a supina, sentada e supina e ou prolongada, reposicionar-se na cama. Fatores relacionados: dor, 

falta de condicionamento físico, força muscular insuficiente, alteração na função cognitiva, prejuízo neuromuscular. 

Indicadores de resultados esperados: Posicionamento do corpo. Intervenções: Controle e posicionamento neurológico e 

fisiológico. 4.Confusão aguda, caracterizada por alteração no nível de consciência, percepções errôneas (confunde o 

hospital com sua casa), alteração psicomotora (falta de coordenação, equilíbrio, noção de espaço temporal, atraso na 

linguagem, falta de atenção). Fator relacionado: idade acima de 60 anos, demência. Indicadores de resultados esperados: 

desorientação e tempo e espaço, déficit cognitivo e dificuldade em manter uma conversa. Intervenções: Monitoração 

neurológica. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir da aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, os resultados planejados para o cliente 

proporcionam melhora na qualidade de vida, contribuindo de maneira positiva para a complementação do processo de 

recuperação da saúde. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1. International, N (org.). Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017/ [NANDA 

international]; organizadoras: T Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica 

Alba Lúcia Bottura Leite de Barros ... [et. al].. Porto Alegre (RS): Artmed; 2015. 2. Bulechik, G.M. [et. al.]. Classificação das 

intervenções em enfermagem (NIC) / [tradução de Denise Costa rodrigues], 6.ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 3. 

Moohead, S. [et. al]. Classificação dos resultados de enfermagem: mensuração dos resultado em saúde (NOC)/ organização 

Alba Lúcia Botura Leite de Barros; Tradução Alcir Fernandes, Carla Persegueiro do Amaral, Eliseanne Nopper – 5.ed. - Rio de. 

Janeiro: Elsevier; 2016. 

 

Página 669 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 670 

 

 

 
 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 
2018 

 
8865 Ciências Biológicas 

 
 

Autor 

 
4 - PIBID 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
 

Status Apresentação 

  
3349560 - MAYSA KEYSE VELLASCO 

 
 

Orientador 1 

  
2 - Aprovado 7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador 2 Orientador Externo 

  
Maria do Socorro S Pereira Lippi 

  
Rubens dos Santos Branquinho 

 
TITULO CIRCUITO EDUCATIVO SOBRE COLETA SELETIVA: UMA ABORDAGEM NO PIBID 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As pessoas geralmente descartam o lixo sem tomar conhecimento do seu destino. É importante que este seja 

adequado, para que o lixo receba um tratado e tenha uma disposição de forma a não poluir e degradar o meio ambiente e 

não gerar impactos sobre a saúde humana e os animais. A coleta seletiva no Brasil começou em 1989, porém é notório que 

muitas pessoas ainda não conhecem sua finalidade, como fazer a separação corretamente e qual é o local de destino dos 

materiais recicláveis. Sendo assim com o aumento do consumismo e a escassez dos recursos naturais nota-se, a 

necessidade de sensibilizar o maior número de pessoas quanto ao uso de práticas para desenvolver a sustentabilidade, e os 

5 Rs: reutilizar, repensar, reduzir, reciclar e recusar, dentre outras ações. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente relato tem por objetivo apresentar uma vivência observada durante atividade prática sobre coleta seletiva de lixo, 

no âmbito do programa PIBID/UNISA, com licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física, na EMEF Bel. 

Mario Moura e Albuquerque. 
 

 

 
Para produção deste estudo fez-se uso da metodologia observação participante ou observação ativa. As atividades foram 

METODOLOGIA desenvolvidas na quadra da escola por meio de um Circuito com tarefas a serem cumpridas, utilizando corda, saco de 

farinha e bambolê. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Neste relato foi observado uma atividade relacionado a um circuito lúdico, em que os alunos deveriam mostrar domínio dos 

conhecimentos obtidos sobre coleta seletiva, além de propiciar momentos de interação em grupo, desenvolvendo a 

linguagem oral, cooperação, espírito de equipe e liderança, curiosidade e raciocínio lógico para a resolução da problemática. 

Os alunos participaram com intensidade, mostraram muita cooperação, espírito de equipe e união. Essa vivência no PIBID 

evidenciou que mesmo com a implantação de novas tecnologias, as brincadeiras simples não deixam de ter sua relevância, 

elas podem tornar-se fontes de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança ou até mesmo as 

brincadeiras podem ser resgatadas para dentro do grupo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A atividade prática, como ferramenta de facilitação de aprendizagem, por meio deste projeto, se mostrou fundamental para a 

formação e desenvolvimento dos alunos, promoveu cooperação, reflexão sobre a realidade, competição, união, 

comprometimento, engajamento, espírito de equipe e liderança. O circuito não desenvolveu somente os alunos, mas todos 

nós estudantes de licenciatura, nós também aprendemos a nos aproximar mais dos alunos, a trabalhar com poucos  

recursos, desenvolver boas atividades, no entanto aprendemos que a falta de recursos pode ser um fator limitante, mas na 

maioria das vezes é um fator contornável, nada que um pouco de criatividade e dedicação não resolva. 
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TITULO CIRCUITO EDUCATIVO SOBRE COLETA SELETIVA: UMA ABORDAGEM NO PIBID 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: As pessoas geralmente descartam o lixo sem tomar conhecimento do seu destino. É importante que este seja 

adequado, para que o lixo receba um tratado e tenha uma disposição de forma a não poluir e degradar o meio ambiente e 

não gerar impactos sobre a saúde humana e os animais. A coleta seletiva no Brasil começou em 1989, porém é notório que 

muitas pessoas ainda não conhecem sua finalidade, como fazer a separação corretamente e qual é o local de destino dos 

materiais recicláveis. Sendo assim com o aumento do consumismo e a escassez dos recursos naturais nota-se, a 

necessidade de sensibilizar o maior número de pessoas quanto ao uso de práticas para desenvolver a sustentabilidade, e os 

5 Rs: reutilizar, repensar, reduzir, reciclar e recusar, dentre outras ações. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente relato tem por objetivo apresentar uma vivência observada durante atividade prática sobre coleta seletiva de lixo, 

no âmbito do programa PIBID/UNISA, com licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física, na EMEF Bel. 

Mario Moura e Albuquerque. 
 

 

 
Para produção deste estudo fez-se uso da metodologia observação participante ou observação ativa. As atividades foram 

METODOLOGIA desenvolvidas na quadra da escola por meio de um Circuito com tarefas a serem cumpridas, utilizando corda, saco de 

farinha e bambolê. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Neste relato foi observado uma atividade relacionado a um circuito lúdico, em que os alunos deveriam mostrar domínio dos 

conhecimentos obtidos sobre coleta seletiva, além de propiciar momentos de interação em grupo, desenvolvendo a 

linguagem oral, cooperação, espírito de equipe e liderança, curiosidade e raciocínio lógico para a resolução da problemática. 

Os alunos participaram com intensidade, mostraram muita cooperação, espírito de equipe e união. Essa vivência no PIBID 

evidenciou que mesmo com a implantação de novas tecnologias, as brincadeiras simples não deixam de ter sua relevância, 

elas podem tornar-se fontes de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança ou até mesmo as 

brincadeiras podem ser resgatadas para dentro do grupo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A atividade prática, como ferramenta de facilitação de aprendizagem, por meio deste projeto, se mostrou fundamental para a 

formação e desenvolvimento dos alunos, promoveu cooperação, reflexão sobre a realidade, competição, união, 

comprometimento, engajamento, espírito de equipe e liderança. O circuito não desenvolveu somente os alunos, mas todos 

nós estudantes de licenciatura, nós também aprendemos a nos aproximar mais dos alunos, a trabalhar com poucos  

recursos, desenvolver boas atividades, no entanto aprendemos que a falta de recursos pode ser um fator limitante, mas na 

maioria das vezes é um fator contornável, nada que um pouco de criatividade e dedicação não resolva. 
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TITULO 'O Romance Baiano' representação do corpo feminino negro no poema ‘Essa Negra Fulô’ de Jorge de Lima 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A temática desta pesquisa é o negro na literatura brasileira. A análise foi realizada a partir da observância da representação 

do corpo feminino negro no poema ‘Essa Negra Fulô’ de Jorge de Lima.Estudo pretendeu-se responder seguintes 

problematizações:que medida a representação de Jorge de Lima sobre o corpo da mulher negra des/qualifica o gênero 

feminino negro? Que valores simbólicos o autor se utiliza para expressar os significados atribuídos ao corpo feminino negro? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender valores simbólicos que autor se utiliza para expressar significados atribuídos à mulher negra e ao corpo 

feminino negro 
 

A fonte material utilizada é o poema “Essa Negra Fulô de Jorge de Lima, publicada em 1947 no livro Poemas Negros. Método 

METODOLOGIA 
para fonte de pesquisa será análise de conteúdo, realizada a partir da categorização de mulher negra no poema. A análise 

construída a partir do poder simbólico de Pierre Bourdieu, utilizando o conceito de habitus que são disposições mentais de 

ação e compreender as estruturas socias subjetivas que define a forma como pensamos, sentimos e agimos ao meio social. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O conceito se apoia no presente estudo permitiu compreender que habitus é o modo intrínseco que algumas tendências 

compõe o indivíduo, que através dos valores simbólicos explícitos no poema é possível verificar as formas que o autor 

objetifica a mulher negra, qual seja, ora uma serviçal, ora instrumento sexual ou uma meliante. "O Sinhô foi açoitar / sozinho 

a negra Fulô / A negra tirou a saia(#38)#8239; / e tirou o cabeção / de dentro dêle pulou(#38)#8239;/ nuinha a negra Fulô " 

(LIMA,1947) . Deste modo, a mulher negra desde a escravidão e nos dias atuais é desqualificada como gênero feminino, 

anulando seus pensamentos, sentimentos. A desconstrução do discurso permite a análise de conteúdo e representação que 

emerge do poema de Jorge Lima sobre mulher negra des/qualifica o gênero feminino negro e contextualizando o papel da 

mulher negra como sujeito histórico 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ao longo do processo histórico a mulher negra tem sofrido em uma sociedade patriarcal a subestima . Ao tratarmos a 

especificidade em relação a mulher negra além da objetificação, do sexismo e misogenia, se internaliza a questão do 

preconceito racial. E nesse contexto o poema está ambientado no período da escravidão no Brasil, que a mulher negra foi 

desconsiderada em seu gênero feminino quando se tratava dos serviços domésticos ou para servir de instrumento sexual. É 

possível encontrar no poema “Essa Negra Fulô” essa objetificação do corpo feminino negro e descaracterização da mulher 

negra, que permite concluir que existe uma permanência histórica em relação a elas, estas representações foram evocadas 

na literatura brasileira 
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TITULO ESTRATÉGIA DE REFORÇO NAS DOSES DA MENINGOGÓCICA C CONJUGADA PARA ADOLESCENTES 

 
 

 
INTRODUCAO 

Na adolescência os riscos de se tornar portador da doença meningocócica são altos devido estilo de vida, logo a 

necessidade da estratégia de administração de doses de reforço com a vacina meningocócica conjugada na adolescência 

para garantir a proteção nessa fase da vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantar dados e analisar a estratégia na administração de doses para cobertura vacinal da vacina meningocócica C 

conjugada voltada para adolescentes. 
 

Trata-se de estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, o qual permite compreender o problema a partir da análise, 

METODOLOGIA 
registro e a interpretação de dados notificados e datados entre os anos de 2016 e dezembro de 2017 no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). A tabulação de dados utilizou o Programa de Informação de 

Saúde (TABNET) disponível no portal da saúde do Ministério da Saúde – DATASUS. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Devido mudanças no calendário vacinal entre 2016 e 2017, apenas o ano de 2017 teve reforço aos 11 e 12 anos, os registros 

encontrados são de 11 doses aplicadas no 1º reforço aos 11 anos e 149 doses aplicadas no 1º reforço aos 12 anos. Foram 

encontrados dados de 2º reforço aos 11 anos com 15 doses aplicadas e aos 12 anos 3.892 doses aplicadas pelo Programa 

Nacional de Imunização, no entanto as doses de 2º reforço podem ser relativas a imunização iniciada em rede privada, pois 

crianças com 12 anos em 2017 nasceram em 2005, logo podem ter complementado seu esquema vacinal em rede pública, 

Por escassez de dados registrados, a cobertura vacinal de 2017 não foi calculada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Avaliações de persistência de títulos de anticorpos protetores em adolescentes demonstram boa resposta imune com maior 

duração desses anticorpos, logo a proteção de significativa proporção desses adolescentes vacinados esta relacionada com 

um reforço da vacina que lhes confere menos suscetibilidade até a idade adulta, com possível diminuição das taxas de 

incidência da doença em condições endêmicas. 
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TITULO 
COBERTURA VACINAL DE DOSES APLICADAS ENTRE 0 E 4 ANOS DA MENINGOCÓCICA C CONJUGADA NO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO ENTRE 2011 E 2016 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A meningite é uma doença que provoca inflamação das membranas que recobrem o cérebro e a medula espinal, as 

chamadas meninges , é uma doença imunoprevenível sendo que o Programa Nacional de Imunização a disponibiliza 

gratuitamente. Cabe ao enfermeiro levantar dados e analisar a cobertura vacinal de doses aplicadas, pois a taxa de 

abandono também é um indicador relevante por avaliar a adesão do usuário ao serviço de vacinação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Levantar dados e analisar a cobertura vacinal com base nas doses aplicadas no período de 2011 a dezembro de 2016 no 

Município de São Paulo referente a vacina meningocócica C conjugada distribuída pelo Programa Nacional de Imunização 

entre as idades de zero a quatro anos. 
 

 

 
Trata-se de estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, o qual permite compreender o problema a partir da análise, 

METODOLOGIA 
registro e a interpretação de dados notificados e datados entre os anos de 2010 e dezembro de 2016 no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). A tabulação de dados utilizou o Programa de Informação de 

Saúde (TABNET) disponível no portal da saúde do Ministério da Saúde – DATASUS. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A estratégia de vacinação se baseia nos riscos de adoecimento detectados segundo faixa etária, na vacina Meningocócica C 

conjugada aplicada aos três e cinco meses de idade, com reforço aos doze meses e aplicação até quatro anos de idade 

apresenta-se baixo percentual de abandono entre as idades de zero a cinco anos dentro do Município de São Paulo. A 

cobertura vacinal ainda está dentro do esperado para o efeito de rebanho. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apresenta-se queda no número de doses aplicadas entre as idades de zero a quatro anos de idade, mas mantendo-se 

cobertura vacinal satisfatória até 2016 para esse público. 
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TITULO Consumismo em forma de teatro 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho visa relatar a experiência dos bolsistas do PIBID, na EMEF Bel. Mário Moura e Albuquerque, no ano de 

2018. O projeto denominado “Unisa promovendo educação sustentável” trabalha com a educação ambiental com o objetivo 

de conscientizar os alunos numa perspectiva interdisciplinar, abordando a questão ambiental em seus diferentes aspectos, a 

importância do meio ambiente e dos fatores que provocam a crise ambiental. Este relato descreve de modo particular sobre 

o consumismo e suas consequências ambientais, por meio de experiências lúdicas, a contribuição para a construção do 

conhecimento, além de estimular o pensamento crítico do aluno levando-o a encontrar soluções para os problemas 

cotidianos, relacionados às questões ambientais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Destacar a importância do uso de metodologias ativas e do lúdico, junto aos processos de ensino da educação básica, do 

consumismo e suas com consequências como metodologia de ensino relacionada à educação ambiental. 
 

 

METODOLOGIA 
Fez-se uso de metodologia em forma de teatro, com a observação participante ou observação ativa, aonde de forma 

exploratória o pesquisador chega ao conhecimento da vida de um grupo (dados) a partir do interior dele mesmo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observou-se que o brincar, constituindo-se uma das atividades naturais da criança, pode converter-se em um instrumento 

potencial para formar alunos participativos, envolvidos com a construção do conhecimento. Quando o ensino ocorre de 

maneira lúdica conforme a proposta deste trabalho, o desenvolvimento das atividades como o teatro, de forma natural 

respeitando o ritmo que cada indivíduo possui e representando uma maneira própria de aprender, a forma individual de 

adquirir conhecimento. Constatou-se que utilizando técnicas diversificadas o aluno toma a frente do processo de ensino, 

passa a perceber que todos os envolvidos possuem conhecimentos sobre o tema, que devem ser valorizados, tal 

posicionamento permite que o estudante desenvolva maior segurança para se expressar, facilitando seu desenvolvimento. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Entre os resultados obtidos pode-se destacar o envolvimento e a empolgação dos alunos em participar do teatro e o 

interesse dos mesmos para repassar as informações sobre o consumismo desenfreado e suas consequências para o meio 

ambiente, sendo possível observar que o teatro como forma de aprendizado foi uma boa opção de ensino, principalmente, 

como importância da prática, do fazer, dessa temática trabalhada pelos bolsistas do PIBID. Diante do exposto, pode-se 

inferir que o PIBID constitui-se em uma importante experiência formativa, uma oportunidade de inserir-se, ainda na condição 

de alunos (futuros docentes), em uma real situação de ensino. Conclui-se que a ludicidade estabeleceu-se em expressiva 

estratégia de ensino, podendo-se trabalhar o conceito de preservação do meio ambiente de forma prazerosa e atrativa, 

acolhendo os envolvidos em suas potencialidades sobre sentido da sustentabilidade. 
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TITULO Consumismo em forma de teatro 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho visa relatar a experiência dos bolsistas do PIBID, na EMEF Bel. Mário Moura e Albuquerque, no ano de 

2018. O projeto denominado “Unisa promovendo educação sustentável” trabalha com a educação ambiental com o objetivo 

de conscientizar os alunos numa perspectiva interdisciplinar, abordando a questão ambiental em seus diferentes aspectos, a 

importância do meio ambiente e dos fatores que provocam a crise ambiental. Este relato descreve de modo particular sobre 

o consumismo e suas consequências ambientais, por meio de experiências lúdicas, a contribuição para a construção do 

conhecimento, além de estimular o pensamento crítico do aluno levando-o a encontrar soluções para os problemas 

cotidianos, relacionados às questões ambientais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Destacar a importância do uso de metodologias ativas e do lúdico, junto aos processos de ensino da educação básica, do 

consumismo e suas com consequências como metodologia de ensino relacionada à educação ambiental. 
 

 

METODOLOGIA 
Fez-se uso de metodologia em forma de teatro, com a observação participante ou observação ativa, aonde de forma 

exploratória o pesquisador chega ao conhecimento da vida de um grupo (dados) a partir do interior dele mesmo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observou-se que o brincar, constituindo-se uma das atividades naturais da criança, pode converter-se em um instrumento 

potencial para formar alunos participativos, envolvidos com a construção do conhecimento. Quando o ensino ocorre de 

maneira lúdica conforme a proposta deste trabalho, o desenvolvimento das atividades como o teatro, de forma natural 

respeitando o ritmo que cada indivíduo possui e representando uma maneira própria de aprender, a forma individual de 

adquirir conhecimento. Constatou-se que utilizando técnicas diversificadas o aluno toma a frente do processo de ensino, 

passa a perceber que todos os envolvidos possuem conhecimentos sobre o tema, que devem ser valorizados, tal 

posicionamento permite que o estudante desenvolva maior segurança para se expressar, facilitando seu desenvolvimento. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Entre os resultados obtidos pode-se destacar o envolvimento e a empolgação dos alunos em participar do teatro e o 

interesse dos mesmos para repassar as informações sobre o consumismo desenfreado e suas consequências para o meio 

ambiente, sendo possível observar que o teatro como forma de aprendizado foi uma boa opção de ensino, principalmente, 

como importância da prática, do fazer, dessa temática trabalhada pelos bolsistas do PIBID. Diante do exposto, pode-se 

inferir que o PIBID constitui-se em uma importante experiência formativa, uma oportunidade de inserir-se, ainda na condição 

de alunos (futuros docentes), em uma real situação de ensino. Conclui-se que a ludicidade estabeleceu-se em expressiva 

estratégia de ensino, podendo-se trabalhar o conceito de preservação do meio ambiente de forma prazerosa e atrativa, 

acolhendo os envolvidos em suas potencialidades sobre sentido da sustentabilidade. 
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TITULO Consumismo em forma de teatro 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho visa relatar a experiência dos bolsistas do PIBID, na EMEF Bel. Mário Moura e Albuquerque, no ano de 

2018. O projeto denominado “Unisa promovendo educação sustentável” trabalha com a educação ambiental com o objetivo 

de conscientizar os alunos numa perspectiva interdisciplinar, abordando a questão ambiental em seus diferentes aspectos, a 

importância do meio ambiente e dos fatores que provocam a crise ambiental. Este relato descreve de modo particular sobre 

o consumismo e suas consequências ambientais, por meio de experiências lúdicas, a contribuição para a construção do 

conhecimento, além de estimular o pensamento crítico do aluno levando-o a encontrar soluções para os problemas 

cotidianos, relacionados às questões ambientais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Destacar a importância do uso de metodologias ativas e do lúdico, junto aos processos de ensino da educação básica, do 

consumismo e suas com consequências como metodologia de ensino relacionada à educação ambiental. 
 

 

METODOLOGIA 
Fez-se uso de metodologia em forma de teatro, com a observação participante ou observação ativa, aonde de forma 

exploratória o pesquisador chega ao conhecimento da vida de um grupo (dados) a partir do interior dele mesmo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observou-se que o brincar, constituindo-se uma das atividades naturais da criança, pode converter-se em um instrumento 

potencial para formar alunos participativos, envolvidos com a construção do conhecimento. Quando o ensino ocorre de 

maneira lúdica conforme a proposta deste trabalho, o desenvolvimento das atividades como o teatro, de forma natural 

respeitando o ritmo que cada indivíduo possui e representando uma maneira própria de aprender, a forma individual de 

adquirir conhecimento. Constatou-se que utilizando técnicas diversificadas o aluno toma a frente do processo de ensino, 

passa a perceber que todos os envolvidos possuem conhecimentos sobre o tema, que devem ser valorizados, tal 

posicionamento permite que o estudante desenvolva maior segurança para se expressar, facilitando seu desenvolvimento. 
 

 

 

 
 
 

 
CONCLUSOES 

Entre os resultados obtidos pode-se destacar o envolvimento e a empolgação dos alunos em participar do teatro e o 

interesse dos mesmos para repassar as informações sobre o consumismo desenfreado e suas consequências para o meio 

ambiente, sendo possível observar que o teatro como forma de aprendizado foi uma boa opção de ensino, principalmente, 

como importância da prática, do fazer, dessa temática trabalhada pelos bolsistas do PIBID. Diante do exposto, pode-se 

inferir que o PIBID constitui-se em uma importante experiência formativa, uma oportunidade de inserir-se, ainda na condição 

de alunos (futuros docentes), em uma real situação de ensino. Conclui-se que a ludicidade estabeleceu-se em expressiva 

estratégia de ensino, podendo-se trabalhar o conceito de preservação do meio ambiente de forma prazerosa e atrativa, 

acolhendo os envolvidos em suas potencialidades sobre sentido da sustentabilidade. 
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INTRODUCAO 

O bruxismo tem despertado grande interesse no âmbito científico pelo seu aparecimento crescente na população, e pelas 

suas implicações na qualidade de vida dos acometidos. É classificado como primário ou secundário, sendo que este ultimo 

será o foco deste trabalho. O bruxismo secundário está associado a alguns transtornos clínicos sendo alguns deles: 

neurológicos, psiquiátricos, nos casos de depressão, outros transtornos do sono, como a apneia, e uso de drogas, como as 

anfetaminas. ³ ¹ Recentemente, a toxina botulínica foi sugerida como uma nova modalidade de tratamento para o bruxismo e 

disfunção temporomandibular muscular dolorosa, principalmente quando associado ao bruxismo secundário em pacientes 

sindrômicos.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a ação da toxina botulínica nos casos de 

bruxismo secundário. 
 

METODOLOGIA Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, foram selecionados 8 artigos 2008/2018. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Pacientes sindromicos portadores de Síndrome de Down (um cromossomo a mais - 47), Síndrome de Hett (desordem do 

sistema monoaminérgico que afeta somente o sexo feminino), Hidrocefalia (aumento de lcr), Paralisia cerebral (conjunto de 

desordens permanentes cerebrais), Distonias orofaciais e cervicais (Desordens neuromusculares raras que consistem em 

espasmos prolongados envolvendo a musculatura tanto da expressão facial como da mastigação), movimentos repetitivos 

principalmente em pacientes especiais, onde não é possível o uso de uma placa mio relaxante.Diversas literaturas apoiam a 

eficácia da toxina botulínica na redução dos sintomas da dor miofascial em pacientes com bruxismo.³ A Toxina botulínica 

age bloqueando a liberação da acetilcolina, e como resultado, o músculo não recebe a mensagem para contrair. Isto significa 

que os espasmos musculares param ou reduzem bastante após o uso da Toxina botulínica, proporcionando alívio dos 

sintomas causados pela atividade muscular repetitiva.³ ² 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que portadores de necessidades especiais apresentavam dores na articulação temporo mandibular, dores e 

hipertrofia nas musculaturas da mastigação e nas musculaturas da expressão facial, e até mesmo fraturas dentárias, sendo 

estas mais freqüentes nos incisivos centrais superiores. A síndrome de Down e paralisia cerebral foram as síndromes mais 

encontradas. Dentre as causas mais freqüentes, as quedas, as convulsões, o bruxismo e a cárie dentária foram os principais 

itens relacionados à fratura dentária. A toxina botulínica irá fazer um papel coadjuvante no alivio dos sintomas relacionados 

ao bruxismo secundário nestes pacientes sindrômicos, uma vez que nos mesmos não há possibilidade do uso de uma placa 

mio relaxante. 
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TITULO Utilização da Toxina Botulínica para tratamento de Bruxismo em pacientes Sindrômicos revisão de literatura. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O bruxismo tem despertado grande interesse no âmbito científico pelo seu aparecimento crescente na população, e pelas 

suas implicações na qualidade de vida dos acometidos. É classificado como primário ou secundário, sendo que este ultimo 

será o foco deste trabalho. O bruxismo secundário está associado a alguns transtornos clínicos sendo alguns deles: 

neurológicos, psiquiátricos, nos casos de depressão, outros transtornos do sono, como a apneia, e uso de drogas, como as 

anfetaminas. ³ ¹ Recentemente, a toxina botulínica foi sugerida como uma nova modalidade de tratamento para o bruxismo e 

disfunção temporomandibular muscular dolorosa, principalmente quando associado ao bruxismo secundário em pacientes 

sindrômicos.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a ação da toxina botulínica nos casos de 

bruxismo secundário. 
 

METODOLOGIA Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, foram selecionados 8 artigos 2008/2018. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Pacientes sindromicos portadores de Síndrome de Down (um cromossomo a mais - 47), Síndrome de Hett (desordem do 

sistema monoaminérgico que afeta somente o sexo feminino), Hidrocefalia (aumento de lcr), Paralisia cerebral (conjunto de 

desordens permanentes cerebrais), Distonias orofaciais e cervicais (Desordens neuromusculares raras que consistem em 

espasmos prolongados envolvendo a musculatura tanto da expressão facial como da mastigação), movimentos repetitivos 

principalmente em pacientes especiais, onde não é possível o uso de uma placa mio relaxante.Diversas literaturas apoiam a 

eficácia da toxina botulínica na redução dos sintomas da dor miofascial em pacientes com bruxismo.³ A Toxina botulínica 

age bloqueando a liberação da acetilcolina, e como resultado, o músculo não recebe a mensagem para contrair. Isto significa 

que os espasmos musculares param ou reduzem bastante após o uso da Toxina botulínica, proporcionando alívio dos 

sintomas causados pela atividade muscular repetitiva.³ ² 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que portadores de necessidades especiais apresentavam dores na articulação temporo mandibular, dores e 

hipertrofia nas musculaturas da mastigação e nas musculaturas da expressão facial, e até mesmo fraturas dentárias, sendo 

estas mais freqüentes nos incisivos centrais superiores. A síndrome de Down e paralisia cerebral foram as síndromes mais 

encontradas. Dentre as causas mais freqüentes, as quedas, as convulsões, o bruxismo e a cárie dentária foram os principais 

itens relacionados à fratura dentária. A toxina botulínica irá fazer um papel coadjuvante no alivio dos sintomas relacionados 

ao bruxismo secundário nestes pacientes sindrômicos, uma vez que nos mesmos não há possibilidade do uso de uma placa 

mio relaxante. 
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TITULO Utilização da Toxina Botulínica para tratamento de Bruxismo em pacientes Sindrômicos revisão de literatura. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O bruxismo tem despertado grande interesse no âmbito científico pelo seu aparecimento crescente na população, e pelas 

suas implicações na qualidade de vida dos acometidos. É classificado como primário ou secundário, sendo que este ultimo 

será o foco deste trabalho. O bruxismo secundário está associado a alguns transtornos clínicos sendo alguns deles: 

neurológicos, psiquiátricos, nos casos de depressão, outros transtornos do sono, como a apneia, e uso de drogas, como as 

anfetaminas. ³ ¹ Recentemente, a toxina botulínica foi sugerida como uma nova modalidade de tratamento para o bruxismo e 

disfunção temporomandibular muscular dolorosa, principalmente quando associado ao bruxismo secundário em pacientes 

sindrômicos.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a ação da toxina botulínica nos casos de 

bruxismo secundário. 
 

METODOLOGIA Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, foram selecionados 8 artigos 2008/2018. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Pacientes sindromicos portadores de Síndrome de Down (um cromossomo a mais - 47), Síndrome de Hett (desordem do 

sistema monoaminérgico que afeta somente o sexo feminino), Hidrocefalia (aumento de lcr), Paralisia cerebral (conjunto de 

desordens permanentes cerebrais), Distonias orofaciais e cervicais (Desordens neuromusculares raras que consistem em 

espasmos prolongados envolvendo a musculatura tanto da expressão facial como da mastigação), movimentos repetitivos 

principalmente em pacientes especiais, onde não é possível o uso de uma placa mio relaxante.Diversas literaturas apoiam a 

eficácia da toxina botulínica na redução dos sintomas da dor miofascial em pacientes com bruxismo.³ A Toxina botulínica 

age bloqueando a liberação da acetilcolina, e como resultado, o músculo não recebe a mensagem para contrair. Isto significa 

que os espasmos musculares param ou reduzem bastante após o uso da Toxina botulínica, proporcionando alívio dos 

sintomas causados pela atividade muscular repetitiva.³ ² 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que portadores de necessidades especiais apresentavam dores na articulação temporo mandibular, dores e 

hipertrofia nas musculaturas da mastigação e nas musculaturas da expressão facial, e até mesmo fraturas dentárias, sendo 

estas mais freqüentes nos incisivos centrais superiores. A síndrome de Down e paralisia cerebral foram as síndromes mais 

encontradas. Dentre as causas mais freqüentes, as quedas, as convulsões, o bruxismo e a cárie dentária foram os principais 

itens relacionados à fratura dentária. A toxina botulínica irá fazer um papel coadjuvante no alivio dos sintomas relacionados 

ao bruxismo secundário nestes pacientes sindrômicos, uma vez que nos mesmos não há possibilidade do uso de uma placa 

mio relaxante. 
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TITULO Tratamento cirúrgico do Cisto Dentígero: REVISÃO DE LITERATURA. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Cisto Dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente 

incluso ele envolve com maior frequência terceiros molares inferiores. Radiograficamente, o Cisto Dentigero se mostra 

tipicamente uma área radiolucida unilocular, com margens bem definidas e frequentemente escleróticas, associada a um 

dente incluso. O prognóstico para a maioria dos casos de Cistos Dentigeros após a exérese total, é bom, e raramente nota- 

se recidiva após a remoção completa do cisto.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS O presente estudo objetivou apresentar através de uma revisão de literatura os tratamentos cirúrgicos do cisto dentígero. 

 

 

METODOLOGIA 
A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados Scielo, PubMed, foram selecionados 7 artigos no período de 

2011/2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os cistos dentígeros são cistos odontogênicos dos maxilares, responsáveis por aproximadamente 24% de todos os cistos 

da mandíbula revestidos por epitélio. Raramente, esses cistos podem se tornar extremamente grandes, causando sintomas 

adicionais e desafiando seu tratamento.² ³ A marsupialização e a enucleação são as técnicas para o tratamento do Cisto 

Dentigero, podem ser associadas.² Como critérios para diagnóstico e tratamento aceitos, devem-se levar em consideração o 

tamanho do cisto, a idade do paciente, os dentes envolvidos e o envolvimento de outras estruturas anatômicas. A 

modalidade de tratamento a ser escolhida irá depender das características clínico-radiográficas em questão.¹ O fator 

radiográfico inclui, um alo radiolucido unilocular com margens bem definidas e escleróticas, que estam associadas com a 

coroa de um dente não erupcionado. As tomografias computadorizadas de feixe conico nos da o padrão ouro de uma 

modalidade avançada para diagnosticar grandes cistos, pois nos apresenta a imagem em angulos como, sagital, coronal e 

axial, assim se elimina qualquer tipo de sobreposição de alguma estrutura anatomica da região. Diagnósticos diferenciais 

para cistos dentígeros incluem,ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide, fibroma ameloblástico, cistos 

periodontais e tumor odontogênico queratocistico.O diagnóstico final deve basear-se em dados macroscópicos e exames 

microscópicos.³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diversas formas de tratamento para o Cisto Dentigero foram apontados pela literatura, a forma de escolha sera em base na 

história médica deste paciente, e a extensão da lesão tambem deverá ser um forte fator para a escolha do tramento. 
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TITULO Tratamento cirúrgico do Cisto Dentígero: REVISÃO DE LITERATURA. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Cisto Dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente 

incluso ele envolve com maior frequência terceiros molares inferiores. Radiograficamente, o Cisto Dentigero se mostra 

tipicamente uma área radiolucida unilocular, com margens bem definidas e frequentemente escleróticas, associada a um 

dente incluso. O prognóstico para a maioria dos casos de Cistos Dentigeros após a exérese total, é bom, e raramente nota- 

se recidiva após a remoção completa do cisto.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS O presente estudo objetivou apresentar através de uma revisão de literatura os tratamentos cirúrgicos do cisto dentígero. 

 

 

METODOLOGIA 
A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados Scielo, PubMed, foram selecionados 7 artigos no período de 

2011/2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os cistos dentígeros são cistos odontogênicos dos maxilares, responsáveis por aproximadamente 24% de todos os cistos 

da mandíbula revestidos por epitélio. Raramente, esses cistos podem se tornar extremamente grandes, causando sintomas 

adicionais e desafiando seu tratamento.² ³ A marsupialização e a enucleação são as técnicas para o tratamento do Cisto 

Dentigero, podem ser associadas.² Como critérios para diagnóstico e tratamento aceitos, devem-se levar em consideração o 

tamanho do cisto, a idade do paciente, os dentes envolvidos e o envolvimento de outras estruturas anatômicas. A 

modalidade de tratamento a ser escolhida irá depender das características clínico-radiográficas em questão.¹ O fator 

radiográfico inclui, um alo radiolucido unilocular com margens bem definidas e escleróticas, que estam associadas com a 

coroa de um dente não erupcionado. As tomografias computadorizadas de feixe conico nos da o padrão ouro de uma 

modalidade avançada para diagnosticar grandes cistos, pois nos apresenta a imagem em angulos como, sagital, coronal e 

axial, assim se elimina qualquer tipo de sobreposição de alguma estrutura anatomica da região. Diagnósticos diferenciais 

para cistos dentígeros incluem,ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide, fibroma ameloblástico, cistos 

periodontais e tumor odontogênico queratocistico.O diagnóstico final deve basear-se em dados macroscópicos e exames 

microscópicos.³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diversas formas de tratamento para o Cisto Dentigero foram apontados pela literatura, a forma de escolha sera em base na 

história médica deste paciente, e a extensão da lesão tambem deverá ser um forte fator para a escolha do tramento. 
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TITULO Tratamento cirúrgico do Cisto Dentígero: REVISÃO DE LITERATURA. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Cisto Dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente 

incluso ele envolve com maior frequência terceiros molares inferiores. Radiograficamente, o Cisto Dentigero se mostra 

tipicamente uma área radiolucida unilocular, com margens bem definidas e frequentemente escleróticas, associada a um 

dente incluso. O prognóstico para a maioria dos casos de Cistos Dentigeros após a exérese total, é bom, e raramente nota- 

se recidiva após a remoção completa do cisto.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS O presente estudo objetivou apresentar através de uma revisão de literatura os tratamentos cirúrgicos do cisto dentígero. 

 

 

METODOLOGIA 
A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados Scielo, PubMed, foram selecionados 7 artigos no período de 

2011/2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os cistos dentígeros são cistos odontogênicos dos maxilares, responsáveis por aproximadamente 24% de todos os cistos 

da mandíbula revestidos por epitélio. Raramente, esses cistos podem se tornar extremamente grandes, causando sintomas 

adicionais e desafiando seu tratamento.² ³ A marsupialização e a enucleação são as técnicas para o tratamento do Cisto 

Dentigero, podem ser associadas.² Como critérios para diagnóstico e tratamento aceitos, devem-se levar em consideração o 

tamanho do cisto, a idade do paciente, os dentes envolvidos e o envolvimento de outras estruturas anatômicas. A 

modalidade de tratamento a ser escolhida irá depender das características clínico-radiográficas em questão.¹ O fator 

radiográfico inclui, um alo radiolucido unilocular com margens bem definidas e escleróticas, que estam associadas com a 

coroa de um dente não erupcionado. As tomografias computadorizadas de feixe conico nos da o padrão ouro de uma 

modalidade avançada para diagnosticar grandes cistos, pois nos apresenta a imagem em angulos como, sagital, coronal e 

axial, assim se elimina qualquer tipo de sobreposição de alguma estrutura anatomica da região. Diagnósticos diferenciais 

para cistos dentígeros incluem,ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatoide, fibroma ameloblástico, cistos 

periodontais e tumor odontogênico queratocistico.O diagnóstico final deve basear-se em dados macroscópicos e exames 

microscópicos.³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diversas formas de tratamento para o Cisto Dentigero foram apontados pela literatura, a forma de escolha sera em base na 

história médica deste paciente, e a extensão da lesão tambem deverá ser um forte fator para a escolha do tramento. 
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TITULO BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

a organização mundial de saúde define idoso como individuo com idade acima de 60 anos. o processo de envelhecimento 

envolve alterações fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. As principais alterações musculoesqueléticas decorrentes do 

processo de envelhecimento estão relacionadas a deficiência no equilíbrio e marcha. A síndrome geriátrica é o conjunto de 

instabilidades musculoesqueléticas decorrentes desse processo tendo como principal consequência a queda. Existem 

fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados a queda. Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio individuo, 

e os extrínsecos são fatores relacionados ao ambiente. Uma maneira de amenizar os efeitos da síndrome geriátrica e suas 

consequências é a pratica regular de atividade física pela população idosa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar os efeitos que a atividade física regular na população idosa e a correlação desta prática com a diminuição de 

quedas. 
 

O presente estudo apresentado trata-se de uma revisão de literatura, realizada no período de junho a setembro de 2018. 

METODOLOGIA 
Foram usadas as bases de dados PUBMED, SIELO, MEDLINE, BIREME e Google Acadêmico com os seguintes descritores: 

idoso, risco de quedas, exercícios. Os critérios de inclusão foram artigos originais na língua inglesa ou português que 

tivessem alta relevância científica e com metodologias padronizadas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram encontrados 25 trabalhos dos quais 18 artigos científicos foram selecionados por estarem dentro dos critérios de 

inclusão. Suzele Cristina Coelho Fabrício, Rosalina A. Partezani Rodrigues, 2006, analisou os riscos de queda em idosos e 

concluiu que o momento pós-queda, gera grande impacto na qualidade de vida dos idosos. José Jean de Oliveira Toscano, 

Antônio César Cabral de Oliveira, 2009, observou através do questionário de estado de saúde (SF-36) e o Questionário 

internacional de atividade física (IPAQ), que os programas de atividades físicas oferecidos aos idosos contribuíram de 

forma positiva na melhora da qualidade de vida. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os participantes dos estudos científicos selecionados não apresentaram prejuízos decorrentes da pratica de atividade física 

regular. De forma geral apresentaram resultados sugestivos de melhora das capacidades físicas e mentais e 

consequentemente menores risco de quedas em idosos praticantes de atividade física regular. Há necessidade de 

desenvolvimento de estudos com metodologias padronizadas e melhores delineadas para sugerir correlação entre queda e 

atividade física em idosos. 
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ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA 

 
TITULO ACOMPANHAMENTO DA ANTIBIOTICOTERAPIA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM DIAGNÓSTICO DE SEPSE 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção caracterizado por uma 

resposta inflamatória reacional à presença de microrganismos ou à invasão de tecidos, fluidos ou cavidade corpórea, 

conhecida antigamente como septicemia ou infecção no sangue,  hoje é mais conhecida como infecção generalizada  

causando falência múltipla dos órgãos é caracterizada por critérios bioquímicos e pela presença de sinais e sintomas da 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), em pediatria é definida como presença de, pelo menos, dois critérios, 

sendo que um deve ser: alteração da temperatura ou do número de leucócitos associada à infecção documentada ou 

suspeitada. Conhecer o perfil etiológico atual da sepse é fundamental para orientar a antibioticoterapia e diminuir o risco de 

óbito. O tratamento antibiótico ineficaz ou incompleto para infecções, pode ser um fator importante que contribui para o 

aumento da ameaça da resistência a antimicrobianos.A utilização abusiva e incorreta de antibióticos está diretamente 

associada ao aumento da incidência de microrganismos multirresistentes e à elevação dos custos de internações. O controle 

de antimicrobianos, é através de equipe multidisciplinar, a escolha de antimicrobianos se constituem por três fatores 

considerados: sítio de infecção, doença de base do paciente e conhecimento se a infecção é comunitária ou hospitalar. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de crianças com sepse, avaliando a antibioticoterapia utilizada e descrever 

o perfil microbiológico do setor pediátrico 
 

 

METODOLOGIA 
Estudo prospectivo observacional realizado através de análises de prontuários de pacientes com diagnóstico de sepse no 

setor pediátrico no Hospital Geral Público da Zona Sul de São Paulo. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram acompanhadas 45 crianças com diagnóstico de sepse. Do total 51,1% tinham de 0 a 1 semana, 26,67% entre 1 

semana a 1 mês, 22,2% entre 1 mês a um ano. Foram monitorados alterações dos sinais vitais e exames laboratoriais 

durante o tempo de tratamento com antibióticos. Este acompanhamento é importante para determinar medidas de suporte. 

Os antibióticos mais prescritos empiricamente foram: amicacina, ampicilina, ceftriaxona e cefepima. Os antibióticos 

prescritos foram eficazes em 84,44% (38) dos casos, 8,88% (4) foram a óbito e 6,66% (3) tiveram reinfecção. Os 

microrganismos identificados nos pacientes acompanhados foram Staphylococcus spp e S. aureous, Pseudomonas 

aeruginosas, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e Enterococcus spp. Uma vez identificado o microrganismo seria 

possível a prescrição de um antibiótico específico. O protocolo institucional para sepse em pediatria não descreve a 

antibioticoterapia a ser utilizada. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a analise dos dados a antibioticoterapia utilizada foi eficaz na maioria dos casos. Porém houve casos de 

reinfecção e óbito. É necessário o desenvolvimento e implantação de um protocolo para sepse com antibioticoterapia 

adequada para um tratamento de sepse mais seguro e eficaz 
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TITULO APLICAÇÃO DE MELHORIA CONTINUA EM UM BAR MÓVEL PARA EVENTOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os processos foram simulados em função do sistema e das operações coordenadas das prestações de serviços e suas 

particularidades. A importância de uma boa gestão de negócio primando em oferecer um bom atendimento, a partir de 

selecionamento e treinamento dos profissionais envolvidos, bem como manter qualidade dos produtos e a atualização de 

técnicas de preparo dos alimentos e bebidas. A utilização de ferramentas estatísticas para a melhoria continua, visou inovar 

e oferecer qualidade total em todas as etapas do processo. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Otimizar e aplicar os conceitos de melhoria contínua em um caso real de prestação de serviços, com a aplicação do ciclo 

PDCA e outras ferramentas de qualidade. A melhoria da administração do negócio, a busca por fornecedores que ofereçam 

produtos de qualidade e dentro do prazo, bem como metas que foram estabelecidas na busca de superar as expectativas 

dos clientes. Neste conceito, a organização espera oferecer produtos com maior valor agregado, sempre tendo como meta 

principal a excelência na prestação de serviço com qualidade, resultando na fidelização dos clientes. 
 

 

 
Através da revisão bibliográfica estruturou-se a otimização e a implantação de melhoria que contribuí para a prestação 

METODOLOGIA 
serviço em uma condição real. Com base em um estudo observatório e comparativo de obras de diferentes autores, em 

prestação de serviços similares, resultaram em novos modelos de negócios, com a melhoria dos processos através da 

identificação de problemas e oportunidades. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Durante a tomada de dados, identificou-se indicadores de processo que deveriam ser melhorados, como o atendimento 

médio por cliente, tempo médio de preparo de alimentos e bebidas, bem como estruturação dos ativos para melhoria da 

qualidade no atendimento. Como resultado, tivemos um aumento no atendimento médio dos clientes em 32%, uma melhoria 

no tempo médio de preparo de alimentos e bebidas em 58% e 17% respectivamente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O processo de prestação de serviços tinha como expectativas, tanto dos clientes como dos acionistas, a otimização de 

processos como o aumento significativo no atendimento e de uma proposta de melhoria no plano de negócios para 

obtenção da qualidade total. A utilização de ferramentas da qualidade com este propósito teve suma importância para a 

melhoria dos indicadores de processos e demais resultados positivos. 
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TITULO Guilhermina Ribeiro da Silva e a Comunidade Mumbuca 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Mateiros é um município do estado do Tocantins, localizado a 220 kms de Palmas. Mateiros faz divisa com o 

estado da Bahia. Em Mateiros se localiza a comunidade quilombola do Mumbuca, formada basicamente por negros que 

deixaram a Bahia em busca de melhores condições de sobrevivência. Nessa comunidade, viveu Guilhermina Ribeiro da Silva, 

a dona Miúda. Sua trajetória estudada nesse trabalho será articulada com a própria transformação do Mumbuca.Dona Miúda 

ficou conhecida por ter sido responsável pela disseminação dentro do povoado, do artesanato feito com o capim dourado. 

Este projeto busca responder os seguintes problemas de pesquisa: Qual a importância de Dona Miúda ? Quias as 

transformações ocorridas no povoado após a prática do artesanato com o capim dourado? Essa pesquisa contribuirá 

significativamente para reconhecer e documentar o trabalho de Dona Miúda, ensinando e mobilizando as mulheres em torno 

da cultura do capim dourado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS\; Esse estudo tem como objetivo compreender as transformações ocorridas na comunidade Mumbuca após o 

trabalho artesanal com o capim dourado; a atividade de Dona Miúda como mediadora de um amplo trabalho que ajudará a 

reconstruir a própria história do Mumbuca. 
 

 

 
METODOLOGIA Apresentamos uma metodologia que parte de análises bibliográficas com artigos, dissertações e um 

catálogo ( produzido em 2009 por Pesquisa e Conservação do Cerrado onde mostra as peças produzidas e também, conta-se 

a história do capim dourado e da comunidade: http// www.centraldocerrado.org.br) além de muitas fotografias que 

METODOLOGIA documentam a importância do capim dourado e de Dona Miúda para a comunidade. Para trabalhar trajetória de vida, iremos 

seguir como referência teórica os estudos de Bourdieu, que nos ajudará a pensar a rede social onde encontramos Dona 

Miúda agindo como importante fator social. Iremos documentar como Dona Miúda atua na comunidade, assumindo um 

papel de liderança e inspiração. 
 

 
RESULTADOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO O estudo apresentou uma mudança significativa no cotidiano dessa comunidade a partir da 

economia do capim dourado. Relatos de mulheres mostram que um povoado antes desprovido de infraestrutura, em 

condições bastante precárias tem a sua realidade transformada sendo a atuação de Dona Miúda central para tal feito. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO Compreendemos a importância de Dona Miúda na vida dos moradores da comunidade Mumbuca, 

desenvolvendo um papel fundamental para as transformações ocorridas na comunidade. Dona Miúda foi e será a mulher 

que, enfrentando dificuldades, conseguiu difundir a cultura do capim dourado, fonte de renda da comunidade. 
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TITULO A REPRESENTAÇÃO DA DEUSA ATENA PARA SOCIEDADE GREGA SEGUNDO HOMERO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A mitologia Grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Os gregos acreditavam na existência de diversos 

deuses e deusas, existiam deuses para tudo, cada qual com seus atributos influenciando de diversas formas a vida dos 

gregos.Na mitologia Grega, Atena, também conhecida como Palas-Atena, era a deusa da sabedoria, da estratégia em 

batalhas, das artes, da justiça e da habilidade. De acordo com o mito a mesma já nasceu armada da cabeça de Zeus (deus 

dos deuses). Atena era uma das principais deusas, e cultuadas em toda a Grécia Antiga. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender o simbolismo e atributos que esta divindade apresentada na obra atribuída a Homero, e de que maneira ela 

influencia na vida dos gregos na Antiguidade. 
 

Analisamos duas fontes literárias da Grécia Antiga datadas do séc. VII a.C., os poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos 

atribuídos a Homero, e que focam sobre os acontecimentos em torno da Guerra de Troia. Em ambas as obras, a deusa Atena 

METODOLOGIA tem um papel central no desenrolar dos eventos e na ação dos personagens, e buscamos compreender como ela é 

retratada, e como se dá essa atuação. A influência da deusa Atena na vida dos gregos na Antiguidade será pautada em 

grande medida por seu papel nessa história, que moldou o pensamento e a própria identidade grega antiga. 
 

 
 

RESULTADOS 

Segundo Homero, Atena é uma divindade bastante plural, que transita por diversos campos, entre homens e mulheres, 

assume vários papeis, possui diversos atributos. Entretanto, em momento algum deixa de ser deusa de guerra para se tornar 

deusa da sabedoria ou vice e versa, ela sempre congrega as duas características deixando apenas uma mais evidente que a 

outra, de acordo com as demandas da situação ou do período histórico vivido. Esperamos, com a conclusão do trabalho, 

perceber em que medida esses atributos aparentemente discrepantes 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Buscamos compreender a relevância da deusa Atena para a sociedade grega antiga e de que maneira ela molda 

comportamentos e identidades. Através da cultura, modo de vida e diversas características, como a divindade transitou 

entre os homens e se manteve fortemente influente por vários séculos no mundo grego antigo 
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TITULO GESTÃO ERGONÔMICA EM INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS 
 
 

 
INTRODUCAO 

As indústrias frigoríficas necessitam ampliar as suas metas de produção para atender as demandas e exigências dos 

mercados interno e externo, situação que impacta negativamente na saúde, bem-estar e qualidade de vida dos 

trabalhadores. Diante disto, o presente trabalho estuda a gestão dos riscos ergonômicos nas indústrias frigoríficas. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral da pesquisa é apresentar a relevância da gestão dos riscos ergonômicos em indústrias frigoríficas. 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica com abordagens de diversos autores que discursam e 

publicam sobre o tema. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados apontam a existência de riscos muito altos de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho em 

indústrias frigoríficas. Assim, para continuar crescendo, as empresas do ramo frigorífico devem se empenhar em tornar o 

ambiente mais agradável para seus funcionários, visando diminuir os riscos ergonômicos. Desta forma, faz-se necessária a 

gestão ergonômica para prevenir e reduzir estes riscos. O grande desafio do segmento frigorífico no Brasil reside em 

estabelecer um modelo integrado de gestão em saúde e segurança do trabalho, afim de adequação a legislação do trabalho 

vigente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Foi possível perceber a importância de as indústrias frigoríficas seguirem um planejamento de gestão ergonômica e 

adotarem as medidas necessárias para o controle dos riscos. Entretanto, o presente trabalho limita-se a apresentar apenas 

exemplos alguns sobre este tipo de gestão, que ainda pode ser muito explorada por novos estudos e aplicada em empresas, 

para que este ramo continue crescendo sem alterar a sua produtividade, ao mesmo tempo em que maximiza a qualidade de 

vida dos seus trabalhadores. 
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TITULO Câncer de mama e microcalcificações: ASPECTOS MAMOGRÁFICOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e é 

a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade por esse tipo de câncer vem aumentando no 

Brasil, o que pode ser explicado por uma maior exposição das mulheres à fatores de riscos, agravados pelo envelhecimento 

populacional. A detecção e o tratamento precoces são considerados os meios mais efetivos para a redução dessa 

mortalidade. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, com uma 

periodicidade de 2 anos. Um dos achados nas mamografias são as calcificações mamárias. Elas podem ser benignas ou 

representar uma neoplasia, como o carcinoma ductal in situ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo estudar o seguimento adequado de acordo com os achados de calcificações na 

mamografia, cooperando para o diagnóstico de câncer de mama. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As calcificações são achados comuns na mamografia, e sua frequência aumenta com a idade da paciente, o que corrobora 

com a recomendação de realização da mamografia somente partir dos 50 anos. Muitas calcificações têm uma origem 

benigna, não necessitando investigação complementar. De acordo com a morfologia e distribuição, é possível identificar 

calcificações suspeitas de malignidade, que irão demandar a realização de uma biopsia. As calcificações podem ser 

classificadas em tipicamente benignas, com grau intermédio de suspeita e com alta probabilidade de malignidade, sendo 

essas duas últimas correspondentes as categorias 4 e 5 do BI-RADS, as quais possuem indicação de biopsia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior incidência do aparecimento do tumor entre a quinta e a sexta década de vida tem aumentado significativamente o 

número de mamografias realizadas pelos profissionais de saúde nessas mulheres, sendo que a realização do exame de 

rastreamento fora desta faixa etária pode trazer mais danos do que benfícios. Ao se analisar a mamografia, deve-se atentar 

quando identificada a presença de microcalcificações na mamografia. Estas deverão ser analisadas adequadamente à fim 

de realizar um diagnóstico certeiro e evitar a realização de biopsias desnecessárias. 
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INTRODUCAO 

O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e é 

a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade por esse tipo de câncer vem aumentando no 

Brasil, o que pode ser explicado por uma maior exposição das mulheres à fatores de riscos, agravados pelo envelhecimento 

populacional. A detecção e o tratamento precoces são considerados os meios mais efetivos para a redução dessa 

mortalidade. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, com uma 

periodicidade de 2 anos. Um dos achados nas mamografias são as calcificações mamárias. Elas podem ser benignas ou 

representar uma neoplasia, como o carcinoma ductal in situ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo estudar o seguimento adequado de acordo com os achados de calcificações na 

mamografia, cooperando para o diagnóstico de câncer de mama. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As calcificações são achados comuns na mamografia, e sua frequência aumenta com a idade da paciente, o que corrobora 

com a recomendação de realização da mamografia somente partir dos 50 anos. Muitas calcificações têm uma origem 

benigna, não necessitando investigação complementar. De acordo com a morfologia e distribuição, é possível identificar 

calcificações suspeitas de malignidade, que irão demandar a realização de uma biopsia. As calcificações podem ser 

classificadas em tipicamente benignas, com grau intermédio de suspeita e com alta probabilidade de malignidade, sendo 

essas duas últimas correspondentes as categorias 4 e 5 do BI-RADS, as quais possuem indicação de biopsia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior incidência do aparecimento do tumor entre a quinta e a sexta década de vida tem aumentado significativamente o 

número de mamografias realizadas pelos profissionais de saúde nessas mulheres, sendo que a realização do exame de 

rastreamento fora desta faixa etária pode trazer mais danos do que benfícios. Ao se analisar a mamografia, deve-se atentar 

quando identificada a presença de microcalcificações na mamografia. Estas deverão ser analisadas adequadamente à fim 

de realizar um diagnóstico certeiro e evitar a realização de biopsias desnecessárias. 
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TITULO Câncer de mama e microcalcificações: ASPECTOS MAMOGRÁFICOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e é 

a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade por esse tipo de câncer vem aumentando no 

Brasil, o que pode ser explicado por uma maior exposição das mulheres à fatores de riscos, agravados pelo envelhecimento 

populacional. A detecção e o tratamento precoces são considerados os meios mais efetivos para a redução dessa 

mortalidade. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, com uma 

periodicidade de 2 anos. Um dos achados nas mamografias são as calcificações mamárias. Elas podem ser benignas ou 

representar uma neoplasia, como o carcinoma ductal in situ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo estudar o seguimento adequado de acordo com os achados de calcificações na 

mamografia, cooperando para o diagnóstico de câncer de mama. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As calcificações são achados comuns na mamografia, e sua frequência aumenta com a idade da paciente, o que corrobora 

com a recomendação de realização da mamografia somente partir dos 50 anos. Muitas calcificações têm uma origem 

benigna, não necessitando investigação complementar. De acordo com a morfologia e distribuição, é possível identificar 

calcificações suspeitas de malignidade, que irão demandar a realização de uma biopsia. As calcificações podem ser 

classificadas em tipicamente benignas, com grau intermédio de suspeita e com alta probabilidade de malignidade, sendo 

essas duas últimas correspondentes as categorias 4 e 5 do BI-RADS, as quais possuem indicação de biopsia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior incidência do aparecimento do tumor entre a quinta e a sexta década de vida tem aumentado significativamente o 

número de mamografias realizadas pelos profissionais de saúde nessas mulheres, sendo que a realização do exame de 

rastreamento fora desta faixa etária pode trazer mais danos do que benfícios. Ao se analisar a mamografia, deve-se atentar 

quando identificada a presença de microcalcificações na mamografia. Estas deverão ser analisadas adequadamente à fim 

de realizar um diagnóstico certeiro e evitar a realização de biopsias desnecessárias. 
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TITULO Câncer de mama e microcalcificações: ASPECTOS MAMOGRÁFICOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e é 

a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade por esse tipo de câncer vem aumentando no 

Brasil, o que pode ser explicado por uma maior exposição das mulheres à fatores de riscos, agravados pelo envelhecimento 

populacional. A detecção e o tratamento precoces são considerados os meios mais efetivos para a redução dessa 

mortalidade. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, com uma 

periodicidade de 2 anos. Um dos achados nas mamografias são as calcificações mamárias. Elas podem ser benignas ou 

representar uma neoplasia, como o carcinoma ductal in situ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo estudar o seguimento adequado de acordo com os achados de calcificações na 

mamografia, cooperando para o diagnóstico de câncer de mama. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As calcificações são achados comuns na mamografia, e sua frequência aumenta com a idade da paciente, o que corrobora 

com a recomendação de realização da mamografia somente partir dos 50 anos. Muitas calcificações têm uma origem 

benigna, não necessitando investigação complementar. De acordo com a morfologia e distribuição, é possível identificar 

calcificações suspeitas de malignidade, que irão demandar a realização de uma biopsia. As calcificações podem ser 

classificadas em tipicamente benignas, com grau intermédio de suspeita e com alta probabilidade de malignidade, sendo 

essas duas últimas correspondentes as categorias 4 e 5 do BI-RADS, as quais possuem indicação de biopsia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior incidência do aparecimento do tumor entre a quinta e a sexta década de vida tem aumentado significativamente o 

número de mamografias realizadas pelos profissionais de saúde nessas mulheres, sendo que a realização do exame de 

rastreamento fora desta faixa etária pode trazer mais danos do que benfícios. Ao se analisar a mamografia, deve-se atentar 

quando identificada a presença de microcalcificações na mamografia. Estas deverão ser analisadas adequadamente à fim 

de realizar um diagnóstico certeiro e evitar a realização de biopsias desnecessárias. 
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TITULO Câncer de mama e microcalcificações: ASPECTOS MAMOGRÁFICOS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e é 

a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade por esse tipo de câncer vem aumentando no 

Brasil, o que pode ser explicado por uma maior exposição das mulheres à fatores de riscos, agravados pelo envelhecimento 

populacional. A detecção e o tratamento precoces são considerados os meios mais efetivos para a redução dessa 

mortalidade. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos, com uma 

periodicidade de 2 anos. Um dos achados nas mamografias são as calcificações mamárias. Elas podem ser benignas ou 

representar uma neoplasia, como o carcinoma ductal in situ. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo estudar o seguimento adequado de acordo com os achados de calcificações na 

mamografia, cooperando para o diagnóstico de câncer de mama. 
 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As calcificações são achados comuns na mamografia, e sua frequência aumenta com a idade da paciente, o que corrobora 

com a recomendação de realização da mamografia somente partir dos 50 anos. Muitas calcificações têm uma origem 

benigna, não necessitando investigação complementar. De acordo com a morfologia e distribuição, é possível identificar 

calcificações suspeitas de malignidade, que irão demandar a realização de uma biopsia. As calcificações podem ser 

classificadas em tipicamente benignas, com grau intermédio de suspeita e com alta probabilidade de malignidade, sendo 

essas duas últimas correspondentes as categorias 4 e 5 do BI-RADS, as quais possuem indicação de biopsia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A maior incidência do aparecimento do tumor entre a quinta e a sexta década de vida tem aumentado significativamente o 

número de mamografias realizadas pelos profissionais de saúde nessas mulheres, sendo que a realização do exame de 

rastreamento fora desta faixa etária pode trazer mais danos do que benfícios. Ao se analisar a mamografia, deve-se atentar 

quando identificada a presença de microcalcificações na mamografia. Estas deverão ser analisadas adequadamente à fim 

de realizar um diagnóstico certeiro e evitar a realização de biopsias desnecessárias. 
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TITULO PROTOCOLO DE MANEJO DA LESÃO POR QUEIMADURA PARA UNIDADES PEDIÁTRICAS EM HOSPITAL GERAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

As lesões por queimadura consistem em uma grave agressão ao corpo, tanto pela agressão física quanto psicológica e  

social oriunda da lesão. Ao afetar crianças, a gravidade é ainda maior, devido a maior área corporal atingida relacionado ao 

peso, fragilidade tecidual, imaturidade imunológica, o menor volume intravascular circulante e a repercussão psicológica e 

social do trauma. O tratamento para esta lesão envolve cuidados locais e sistêmicos, variando de acordo com profundidade, 

localização corporal e extensão. Crianças jovens apresentam morbidade e mortalidade aumentada, portanto é necessário 

conhecer a etiologia da queimadura para determinar medidas e intervenções terapêuticas que assegurem melhora clínica e 

minimizem os índices de morbimortalidade. Espera-se com esta pesquisa, contribuir para o processo assistencial das 

enfermeiras quanto ao manejo das lesões por queimadura, a fim de promover uma assistência adequada 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Construir um protocolo de manejo de lesão por queimaduras para as unidades pediátricas em um Hospital 

Geral. Objetivos específicos: Verificar o conhecimento prévio dos participantes acerca do tema; Capacitar os profissionais 

para a assistência ao paciente queimado; Implantar protocolo de manejo de ferida por queimadura em unidades pediátricas 

de hospital geral. 
 

 

 
METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. 

 

RESULTADOS Resultados em andamento. 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que os profissionais de enfermagem dos setores pediátricos da instituição não possuam conhecimento 

específico, nem treinamento, sobre o manejo da lesão por queimadura. 
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TITULO O percurso e processo da educação bilingue para a alfabetização de crianças surdas 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A primeira escola para surdos foi fundada em 1856 no Rio de Janeiro, porém estamos em 2018 e o ensino bilíngue ainda não 

se difundiu totalmente. A inclusão leva a reconhecer a importância da Libras no âmbito escolar, profissional e da sociedade 

em geral, nesta perspectiva este estudo se volta ao processo e percurso do ensino bilíngue nas escolas regulares do Ensino 

Fundamental, ciclo de alfabetização. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a importância da LIBRAS na alfabetização das crianças surdas e o percurso deste trabalho nas propostas 

educacionais voltadas à educação especial. Identificar as dificuldades no processo de alfabetização das crianças surdas. 

Promover reflexão sobre a importância do ensino bilíngue para a inclusão das crianças surdas na escola regular de Ensino 

Fundamental. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa, será desenvolvida através de estudos bibliográficos na busca em atingir os objetivos propostos, e 

adotará um caráter descritivo desenvolvido por meio das fontes referenciadas utilizando dados e pesquisas. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O surdo percebe o mundo de forma diferenciada dos ouvintes, através de uma experiência visual e faz uso de uma 

linguagem específica para isso. A LIBRAS é, antes de tudo, a imagem do pensamento dos surdos e faz parte da experiência 

vivida desta comunidade, razão pela qual a criança surda em processo de alfabetização, tende a se identificar diante do 

trabalho bilíngue. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Pesquisas têm apontado a necessidade de compreender à educação de surdos para além do acesso à língua de sinais. Essa 

reestruturação implica, entre outros aspectos, organizar o trabalho educacional a partir de uma pedagogia que considere as 

especificidades visuo-gestuais do desenvolvimento desses sujeitos. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.Disponível: 

(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto (#62) acesso em 02.05.2018. FENEIS. Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A Luta da Comunidade Surda Brasileira pelas Escolas Bilíngues para Surdos 

no Plano Nacional da Educação- PNE. Rio de Janeiro, Julho de 2013. LODI, Ana Claudia B.; BORTOLOTTI, Elaine C.; 

CAVALMORETI, Maria J. Z. Letramentos de surdos: práticas sociais de linguagem entre duas línguas/culturas.Bakhtiniana: 

Revista de Estudos do Discurso, Dez 2014, Volume 9 Nº 2 Páginas 131 – 149. 
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TITULO TÉCNICAS DE ENSINO: A TECNOLOGIA ALIADA AO ENSINO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Nos tempos atuais é necessário um repensar na forma de ministrar as aulas da disciplina de História, discutir e analisar as 

metodologias a fim de se obter uma qualidade de ensino. Tendo em vista que, apesar da resistência de alguns professores, 

em dispor do convencional (como livros didáticos), a utilização de novas tecnologias no ensino cresce em quantidade como 

em qualidade, este trabalho terá como temática principal pesquisar os métodos e técnicas de ensino utilizadas por 

professores da área de história, sendo abordada a discussão sobre a apropriação de instrumentos tecnológicos em sua 

prática diária. Face ao exposto mostra-se necessário o desenvolvimento deste projeto a qual pretende responder os 

seguintes problemas de pesquisa: Qual o clima motivacional gerado pela junção entre aulas expositivas e auxiliadas por 

vídeos, filmes, imagens e documentários? E quais os reflexos do uso da tecnologia na avaliação? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Discutir e relacionar sobre a prática de professores do ensino tradicional em sala de aula, assim como suas dificuldades na 

utilização dos meios de auxílio como a tecnologia, verificando o resultado deste uso nas avaliações. Salientar a necessidade 

de inovação, utilizando-se de ferramentas tecnológicas. 
 

 

 
A pesquisa será desenvolvida através da leitura de referências bibliográficas, realizando um diálogo com autores 

METODOLOGIA 
relacionados ao tema discutido neste projeto. Serão analisados principalmente os escritos da Dr Maria Luiza Belloni, que 

desde a década de 70 estuda as relações da mídia na educação, principalmente com o público jovem. Sendo observado 

também o reflexo do uso dessas tecnologias no resultado das avaliações. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A pesquisa ainda esta em desenvolvimento, contudo pode-se verificar que do ponto de vista didático o uso da tecnologia, 

como um auxilio, é visto de uma forma mais interessante de ministração de aula, pois provoca o efeito presença aos alunos. 

Por Napolitano (2003), este uso pode permitir o entendimento de assuntos que seriam bastante complexos. Sendo 

evidenciado de maneira mais dinâmica, permite os alunos compreender aspectos da história que os alunos levariam meses 

para aprender. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Verificamos que utilização destes recursos tecnológicos é necessária independentemente de qual seja a opção pedagógica, 

porém, deve ser utilizado com cautela, porque somente o uso desses recursos não é suficiente para se considerar atualizado 

pedagogicamente, pois permanecerá subordinada a pedagogia da transmissão. Sabendo também que o uso de recursos 

didáticos da chama mídia-educação não será suficiente para resolver a crise do ensino escolar ou o desinteresse da leitura 

pelos educandos. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

BELLONI, M.L. O que é mídia-educação. Campinas: autores associados, 2001a. BELLONI, M.L. A integração das tecnologias 

de informação e comunicação aos processos educacionais. In: Barreto, R.G (Org.). Tecnologias educacionais e educação a 

distância. Rio de Janeiro. 2001b FRANÇA, Cyntia Simioni; SIMON, Cristiano Biazzo, Como conciliar ensino de História e 

novas tecnologias? (Mestrado em História Social – Universidade Estadual de Londrina), 2005. Napolitano M. Como usar o 

cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto; 2003. PERRENOUD, philippe. 10 novas competências para ensinar. Porto 

Alegre, RS: artes Médicas Sul, 2000. 

 

Página 697 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 698 

 

 

2018 8913 
Cirurgia Buco-Maxilo- 

Facial 

 
7 - Mostra de Pós-graduação Especialização 

Mestrado 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
236420 - CLAUDIO DE OLIVEIRA FILHO 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Lilian Costa Anami Paulin 

  
WILSON C. K. POLO 

 
TITULO Complicações após Lateralização do Nervo Aveolar Inferior. Relato de caso. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A instalação de implantes na região posterior de mandíbula é considerada frequentemente um desafio por apresentar 

atrofias severas que limitam as soluções clinicas na reabilitação desta região. Uma das técnicas utilizadas no intuito de 

evitar grandes reconstruções ósseas é a lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) por comumente esta região 

apresentar limitações de disponibilidade óssea vertical. No entanto, a principal complicação é a fratura mandibular apos a 

instalação dos implantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste relato foi descrever a conduta clínica de dois casos que apresentaram fratura de mandíbula após a LNAI e o 

tratamento desta complicação. 
 

Os dois casos foram tratados (Paciente 1: sexo feminino, 63 anos; Paciente 2: sexo masculino, 52 anos) no Curso de 

Especialização em Implantodontia na cidade de Santo André (APCD) e foram submetidos ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Metropolitana de Santos sob aprovação do protocolo No 50807315.7.0000.5509 / parecer 1.334.373. Após 

avaliação tomográfica pré-operatória, os dois pacientes foram submetidos a infiltração com anestesia local, incisão, 

METODOLOGIA 
descolamento total do retalho, visualização da emergência do nervo mentoniano e osteotomia lateral na região posterior 

vestibular ao longo da direção do nervo alveolar inferior com bisturi piezoelétrico, remoção da tabua óssea vestibular e 

afastamento cuidadoso do nervo. Posteriormente foram realizadas as perfurações para a instalação dos implantes,  

colocação de biomaterial xenógeno associado à osso autógeno e membrana de colágeno absorvível. O dois casos 

apresentaram fratura mandibular pós-operatória sendo que apenas em um dos casos foi realizada a redução com fixação de 

placas e parafusos. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A reabilitação da região posterior de mandíbula atrófica utilizando a técnica de LNAI com instalação concomitante de 

implantes apresenta um alto risco de complicações associado principalmente a fratura mandibular. A escolha desta técnica 

deve ser criteriosa utilizando uma avalição pré-operatória adequada e um rigoroso protocolo cirúrgico para evitar possíveis 

complicações. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Khojasteh A, Hassani A, Motamedian SR, Saadat S, Alikhasi M. Cortical Bone Augmentation Versus Nerve Lateralization for 

Treatment of Atrophic Posterior Mandible: A Retrospective Study and Review of Literature. Clin Implant Dent Relat Res. 

2016;18(2):342-59. da Costa Ribeiro R, Barbosa Luna AH, Sverzut CE, Sverzut AT. Failure of Osseointegrated Dental Implant 

After Alveolar Nerve Transposition: A Report of an Unusual Complication and Surgical Management. Implant Dent. 2017 

Aug;26(4): 645-648. 
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TITULO Complicações após Lateralização do Nervo Aveolar Inferior. Relato de caso. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A instalação de implantes na região posterior de mandíbula é considerada frequentemente um desafio por apresentar 

atrofias severas que limitam as soluções clinicas na reabilitação desta região. Uma das técnicas utilizadas no intuito de 

evitar grandes reconstruções ósseas é a lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) por comumente esta região 

apresentar limitações de disponibilidade óssea vertical. No entanto, a principal complicação é a fratura mandibular apos a 

instalação dos implantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste relato foi descrever a conduta clínica de dois casos que apresentaram fratura de mandíbula após a LNAI e o 

tratamento desta complicação. 
 

Os dois casos foram tratados (Paciente 1: sexo feminino, 63 anos; Paciente 2: sexo masculino, 52 anos) no Curso de 

Especialização em Implantodontia na cidade de Santo André (APCD) e foram submetidos ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Metropolitana de Santos sob aprovação do protocolo No 50807315.7.0000.5509 / parecer 1.334.373. Após 

avaliação tomográfica pré-operatória, os dois pacientes foram submetidos a infiltração com anestesia local, incisão, 

METODOLOGIA 
descolamento total do retalho, visualização da emergência do nervo mentoniano e osteotomia lateral na região posterior 

vestibular ao longo da direção do nervo alveolar inferior com bisturi piezoelétrico, remoção da tabua óssea vestibular e 

afastamento cuidadoso do nervo. Posteriormente foram realizadas as perfurações para a instalação dos implantes,  

colocação de biomaterial xenógeno associado à osso autógeno e membrana de colágeno absorvível. O dois casos 

apresentaram fratura mandibular pós-operatória sendo que apenas em um dos casos foi realizada a redução com fixação de 

placas e parafusos. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A reabilitação da região posterior de mandíbula atrófica utilizando a técnica de LNAI com instalação concomitante de 

implantes apresenta um alto risco de complicações associado principalmente a fratura mandibular. A escolha desta técnica 

deve ser criteriosa utilizando uma avalição pré-operatória adequada e um rigoroso protocolo cirúrgico para evitar possíveis 

complicações. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Khojasteh A, Hassani A, Motamedian SR, Saadat S, Alikhasi M. Cortical Bone Augmentation Versus Nerve Lateralization for 

Treatment of Atrophic Posterior Mandible: A Retrospective Study and Review of Literature. Clin Implant Dent Relat Res. 

2016;18(2):342-59. da Costa Ribeiro R, Barbosa Luna AH, Sverzut CE, Sverzut AT. Failure of Osseointegrated Dental Implant 

After Alveolar Nerve Transposition: A Report of an Unusual Complication and Surgical Management. Implant Dent. 2017 

Aug;26(4): 645-648. 
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TITULO Complicações após Lateralização do Nervo Aveolar Inferior. Relato de caso. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A instalação de implantes na região posterior de mandíbula é considerada frequentemente um desafio por apresentar 

atrofias severas que limitam as soluções clinicas na reabilitação desta região. Uma das técnicas utilizadas no intuito de 

evitar grandes reconstruções ósseas é a lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) por comumente esta região 

apresentar limitações de disponibilidade óssea vertical. No entanto, a principal complicação é a fratura mandibular apos a 

instalação dos implantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste relato foi descrever a conduta clínica de dois casos que apresentaram fratura de mandíbula após a LNAI e o 

tratamento desta complicação. 
 

Os dois casos foram tratados (Paciente 1: sexo feminino, 63 anos; Paciente 2: sexo masculino, 52 anos) no Curso de 

Especialização em Implantodontia na cidade de Santo André (APCD) e foram submetidos ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Metropolitana de Santos sob aprovação do protocolo No 50807315.7.0000.5509 / parecer 1.334.373. Após 

avaliação tomográfica pré-operatória, os dois pacientes foram submetidos a infiltração com anestesia local, incisão, 

METODOLOGIA 
descolamento total do retalho, visualização da emergência do nervo mentoniano e osteotomia lateral na região posterior 

vestibular ao longo da direção do nervo alveolar inferior com bisturi piezoelétrico, remoção da tabua óssea vestibular e 

afastamento cuidadoso do nervo. Posteriormente foram realizadas as perfurações para a instalação dos implantes,  

colocação de biomaterial xenógeno associado à osso autógeno e membrana de colágeno absorvível. O dois casos 

apresentaram fratura mandibular pós-operatória sendo que apenas em um dos casos foi realizada a redução com fixação de 

placas e parafusos. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A reabilitação da região posterior de mandíbula atrófica utilizando a técnica de LNAI com instalação concomitante de 

implantes apresenta um alto risco de complicações associado principalmente a fratura mandibular. A escolha desta técnica 

deve ser criteriosa utilizando uma avalição pré-operatória adequada e um rigoroso protocolo cirúrgico para evitar possíveis 

complicações. 
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Khojasteh A, Hassani A, Motamedian SR, Saadat S, Alikhasi M. Cortical Bone Augmentation Versus Nerve Lateralization for 
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TITULO Complicações após Lateralização do Nervo Aveolar Inferior. Relato de caso. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A instalação de implantes na região posterior de mandíbula é considerada frequentemente um desafio por apresentar 

atrofias severas que limitam as soluções clinicas na reabilitação desta região. Uma das técnicas utilizadas no intuito de 

evitar grandes reconstruções ósseas é a lateralização do nervo alveolar inferior (LNAI) por comumente esta região 

apresentar limitações de disponibilidade óssea vertical. No entanto, a principal complicação é a fratura mandibular apos a 

instalação dos implantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste relato foi descrever a conduta clínica de dois casos que apresentaram fratura de mandíbula após a LNAI e o 

tratamento desta complicação. 
 

Os dois casos foram tratados (Paciente 1: sexo feminino, 63 anos; Paciente 2: sexo masculino, 52 anos) no Curso de 

Especialização em Implantodontia na cidade de Santo André (APCD) e foram submetidos ao comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Metropolitana de Santos sob aprovação do protocolo No 50807315.7.0000.5509 / parecer 1.334.373. Após 

avaliação tomográfica pré-operatória, os dois pacientes foram submetidos a infiltração com anestesia local, incisão, 

METODOLOGIA 
descolamento total do retalho, visualização da emergência do nervo mentoniano e osteotomia lateral na região posterior 

vestibular ao longo da direção do nervo alveolar inferior com bisturi piezoelétrico, remoção da tabua óssea vestibular e 

afastamento cuidadoso do nervo. Posteriormente foram realizadas as perfurações para a instalação dos implantes,  

colocação de biomaterial xenógeno associado à osso autógeno e membrana de colágeno absorvível. O dois casos 

apresentaram fratura mandibular pós-operatória sendo que apenas em um dos casos foi realizada a redução com fixação de 

placas e parafusos. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A reabilitação da região posterior de mandíbula atrófica utilizando a técnica de LNAI com instalação concomitante de 

implantes apresenta um alto risco de complicações associado principalmente a fratura mandibular. A escolha desta técnica 

deve ser criteriosa utilizando uma avalição pré-operatória adequada e um rigoroso protocolo cirúrgico para evitar possíveis 

complicações. 
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Treatment of Atrophic Posterior Mandible: A Retrospective Study and Review of Literature. Clin Implant Dent Relat Res. 

2016;18(2):342-59. da Costa Ribeiro R, Barbosa Luna AH, Sverzut CE, Sverzut AT. Failure of Osseointegrated Dental Implant 
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TITULO O impacto do alcoolismo na rede família 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO Caracterização farmacognóstica Cataia (Drymis brasiliensis Miers. – Winteraceae) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae) conhecida no Brasil como casca d’anta ou cataia é uma espécie nativa da floresta da 

Mata Atlântica. A espécie está presente em vários estados do Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cataia é utilizada para obtenção de madeira, é utilizada em 

paisagismo, e com fins medicinais a partir da exploração de plantas em populações naturais. Na medicina popular 

empregam-se infusões da casca, para tratar diversos males, como úlcera, câncer, dores em geral, problemas respiratórios e 

malária. A chã da casca é utilizada como estimulante físico e mental, as cascas e folhas são também recomendadas como 

febrífugas, para tratar afecções das vias urinárias, vermes, inapetência e febre. A espécie também é muito conhecida pelo 

seu aroma característico devido à presença de óleos essenciais e por apresentar atividade antifúngica, antinoniceptiva, 

antibacteriana e antioxidante. No Sul de São Paulo é preparada a cachaça de cataia. A bebida parece ter sua origem na Barra 

de Arapira, uma pequena comunidade de pescadores próxima à Ilha do Cardoso, em São Paulo. O nome cataia em tupi- 

guarani significa “folha que queima”. A bebida depois de pronta tem teor alcoólico variando entre 20% e 40%. Devido ao uso 

que diversas populações fazem desta planta com finalidades diversas, este trabalho tem como objetivo realizar um 

levantamento etnofarmacologico sobre o uso e comercialização de cataia na região de Cananéia e arredores, SP. Em uma 

fase inicial foi realizada a caracterização farmacognostica desta planta de forma a ter parâmetros de controle de qualidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Caracterizar a droga vegetal Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae) para uso em fitoterápicos. 

 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada a caracterização farmacognostica de acordo com a Farmacopeia Brasileira 5° edição. A triagem fotoquímica 

para identificação de metabólitos secundários com possível ação farmacologia foi verificada de acordo com Simões (2010). 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As folhas foram obtidas de cultivo na região de São Paulo. Elas Apresentaram coloração e aroma característico e sabor 

amargo. A caracterização macroscópica e microscópica coincide com a descrita na literatura. Foram identificados cristais 

de oxalato de cálcio nos cortes transdêrmicos. Foi obtido o óleo essencial por arraste a vapor utilizando o aparelho 

Clevenger (Farmacopeia Brasileira 5° edição) resultando em um teor de 4,5%. A triagem fotoquímica mostrou resultados 

positivos para saponinas, taninos, flavonoides e alcaloides. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As folhas de Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae) contêm óleo essencial, saponinas, taninos, flavonoides e alcaloides. A 

caracterização farmacognostica da droga é importante como parâmetro de controle de qualidade no desenvolvimento de 

fitoterápicos. 
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TITULO Carcinoma mamário metastático em coelha (Oryctologus cuniculus): relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A clínica de animais exóticos está em ascensão, uma vez que os observamos cada vez mais como animais de estimação, 

com grande variedade entre espécies de animais exóticos, tornando-se importante conhecer suas particularidades. Alguns 

pequenos roedores apresentam características específicas da glândula mamária e predisposição para neoplasias neste 

tecido. Nos coelhos as neoplasias mais frequentes são os carcinomas de células escamosas e os carcinomas das glândulas 

sebáceas 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever relato de carcinoma mamário simples túbulo papilífero em coelha, utilizando exame histopatológico. 

 

Uma coelha, da raça Holandês Anão, com 7 anos de idade, 2,30kg foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo 

Amaro (UNISA), apresentando dois nódulos subcutâneos com crescimento há 4 meses, um nódulo em região mesogastrica e 

outro em região hipogástrica, além de diarreia intermitente. Ao exame físico observou-se discreto aumento em região 

abdominal e à palpação observou-se duas massas não aderidas. Ao exame ultrassonográfico, visualizou-se dois nódulos em 

região hipogástrica de aspecto sólido e heterogêneo com áreas nodulares intraparenquimatosas, com vascularização mista, 

sugerindo infiltrado neoplásico. Para confirmação do diagnóstico, realizou-se nodulectomia, observando-se duas massas 

regulares de consistência firme, uma em região epigástrica e outra em região hipogástrica, aderidas em musculatura 

abdominal. Após histopatológico no Laboratório de Patologia Animal (LAPA), detectou-se carcinoma mamário simples 

METODOLOGIA túbulo papilífero grau II. Após 14 dias observaram-se estruturas firmes no local da sutura cirurgica. Ao exame 

ultrassonográfico em região abdominal, foi observado diminuição dos nódulos, líquido livre em discreta quantidade, e 

aumento da ecogenicidade em região mesogástrica direita. Após suspeita de recidiva, animal foi submetido à nodulectomia 

36 dias depois do primeiro procedimento. No transcirúrgico observou-se neoplasia disseminada por toda cavidade 

abdominal e nódulos muito aumentados. Realizada eutanásia durante a cirurgia pela impossibilidade de nodulectomia 

completa. Durante a necropsia, notou-se massa brancacenta de consistência firme aderida ao peritônio, massa em epíplon 

semelhante a anterior, parcialmente aderida ao peritônio, além de nódulos na superfície abdominal do diafragma na inserção 

da veia cava. Em cavidade torácica visualizou-se hidrotórax, pulmões retraídos, congestos, com múltiplas neoformações 

difusas. Nódulos esbranquiçados em mesentério e em alças intestinais, e nódulos firmes em mucosa uterina medindo. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

No Brasil em 2014, estima-se que cerca de 57.000 novas mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, onde o 

diagnóstico tardio aumenta a taxa de mortalidade. Na medicina veterinária, estima-se que 198 em cada 100.000 cadelas 

desenvolvam neoplasias mamárias a cada ano, sendo assim neoplasia comum nessas fêmeas, com incidência duas a três 

vezes maior quando comparamos às mulheres. O histopatológico é fundamental para o diagnóstico. Não foram encontrados 

na literatura casos de carcinoma mamário em coelhas. A avaliação rotineira do animal possibilita um diagnóstico precoce 

aumentando a chance de melhor prognóstico 
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TITULO Carcinoma mamário metastático em coelha (Oryctologus cuniculus): relato de caso 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A clínica de animais exóticos está em ascensão, uma vez que os observamos cada vez mais como animais de estimação, 

com grande variedade entre espécies de animais exóticos, tornando-se importante conhecer suas particularidades. Alguns 

pequenos roedores apresentam características específicas da glândula mamária e predisposição para neoplasias neste 

tecido. Nos coelhos as neoplasias mais frequentes são os carcinomas de células escamosas e os carcinomas das glândulas 

sebáceas 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever relato de carcinoma mamário simples túbulo papilífero em coelha, utilizando exame histopatológico. 

 

Uma coelha, da raça Holandês Anão, com 7 anos de idade, 2,30kg foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo 

Amaro (UNISA), apresentando dois nódulos subcutâneos com crescimento há 4 meses, um nódulo em região mesogastrica e 

outro em região hipogástrica, além de diarreia intermitente. Ao exame físico observou-se discreto aumento em região 

abdominal e à palpação observou-se duas massas não aderidas. Ao exame ultrassonográfico, visualizou-se dois nódulos em 

região hipogástrica de aspecto sólido e heterogêneo com áreas nodulares intraparenquimatosas, com vascularização mista, 

sugerindo infiltrado neoplásico. Para confirmação do diagnóstico, realizou-se nodulectomia, observando-se duas massas 

regulares de consistência firme, uma em região epigástrica e outra em região hipogástrica, aderidas em musculatura 

abdominal. Após histopatológico no Laboratório de Patologia Animal (LAPA), detectou-se carcinoma mamário simples 

METODOLOGIA túbulo papilífero grau II. Após 14 dias observaram-se estruturas firmes no local da sutura cirurgica. Ao exame 

ultrassonográfico em região abdominal, foi observado diminuição dos nódulos, líquido livre em discreta quantidade, e 

aumento da ecogenicidade em região mesogástrica direita. Após suspeita de recidiva, animal foi submetido à nodulectomia 

36 dias depois do primeiro procedimento. No transcirúrgico observou-se neoplasia disseminada por toda cavidade 

abdominal e nódulos muito aumentados. Realizada eutanásia durante a cirurgia pela impossibilidade de nodulectomia 

completa. Durante a necropsia, notou-se massa brancacenta de consistência firme aderida ao peritônio, massa em epíplon 

semelhante a anterior, parcialmente aderida ao peritônio, além de nódulos na superfície abdominal do diafragma na inserção 

da veia cava. Em cavidade torácica visualizou-se hidrotórax, pulmões retraídos, congestos, com múltiplas neoformações 

difusas. Nódulos esbranquiçados em mesentério e em alças intestinais, e nódulos firmes em mucosa uterina medindo. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

No Brasil em 2014, estima-se que cerca de 57.000 novas mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, onde o 

diagnóstico tardio aumenta a taxa de mortalidade. Na medicina veterinária, estima-se que 198 em cada 100.000 cadelas 

desenvolvam neoplasias mamárias a cada ano, sendo assim neoplasia comum nessas fêmeas, com incidência duas a três 

vezes maior quando comparamos às mulheres. O histopatológico é fundamental para o diagnóstico. Não foram encontrados 

na literatura casos de carcinoma mamário em coelhas. A avaliação rotineira do animal possibilita um diagnóstico precoce 

aumentando a chance de melhor prognóstico 
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TITULO VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA O IDOSO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO DE 2013 A 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. A 

violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, como: física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

financeira ou econômica, e etc. Segundo Minayo (2010), as violências contra idosos se manifestam de várias formas, sendo 

uma delas o abuso financeiro e econômico que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não 

consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. A Secretaria de Direitos Humanos mantém o serviço 

“Disque 100”, que recebe ligações, de todo o Brasil, denúncias relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos. Registrou 

12.454 denúncias de violência contra o idoso nos quatro primeiros meses de 2016 ( janeiro a abril). Os dados, divulgados no 

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mostram que a maior parte das violações acontece 

dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Esta realidade coloca a pessoa idosa em 

situação vulnerável para um tipo específico de violação: o abuso financeiro e econômico. Isso acontece quando, pela 

dificuldade da pessoa idosa em gerenciar seu próprio patrimônio, um parente ou pessoa próxima consegue se apropriar 

indevidamente de salário ou benefício recebido. Neste primeiro quadrimestre de 2016, este tipo de violação representa 

quase 39% dos casos denunciados, com 4.840 ocorrências registradas no Brasil. O Estatuto do Idoso na Lei 10.741/2003, 

prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios do idoso. O presente trabalho tem como 

principal objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. Neste sentido, 

abordaremos causas e práticas da violência financeira contra o idoso, buscando contribuir para minimizar essas práticas tão 

corriqueiras em nossa sociedade. Pois é muito comum ouvirmos relatos de idosos que foram vítimas de pessoas mal- 

intencionadas, que se aproveitam da fragilidade do ancião e subtraem valores financeiros e até se apropriam de seus bens. 

Se esses números fossem amplamente divulgados, talvez, se recuperasse o respeito a eles devido. 
 

 

 

OBJETIVOS 
- Identificar causas que levam a pessoa idosa sofrer violência financeira; - Promover condições de acesso, informações ao 

idoso e aos seus familiares, quanto ao combate à violência financeira; - Apresentar aos idosos seus direitos e deveres. 
 

 

METODOLOGIA 
Será realizada pesquisa pura, qualitativa, exploratória. Também por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados, 

Bibliotecas Físicas, Artigos e Leis do Estatuto do Idoso, trabalhos e Revistas Científicas, Teses de Doutorado , TCC. 
 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final da pesquisa encontramos respostas para o nosso problema de pesquisa que é Como o profissional 

de Serviço Social pode intervir para orientar a pessoa idosa para que ela não seja lesada em seus recursos financeiros? 
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TITULO VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA O IDOSO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO DE 2013 A 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. A 

violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, como: física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

financeira ou econômica, e etc. Segundo Minayo (2010), as violências contra idosos se manifestam de várias formas, sendo 

uma delas o abuso financeiro e econômico que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não 

consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. A Secretaria de Direitos Humanos mantém o serviço 

“Disque 100”, que recebe ligações, de todo o Brasil, denúncias relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos. Registrou 

12.454 denúncias de violência contra o idoso nos quatro primeiros meses de 2016 ( janeiro a abril). Os dados, divulgados no 

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mostram que a maior parte das violações acontece 

dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Esta realidade coloca a pessoa idosa em 

situação vulnerável para um tipo específico de violação: o abuso financeiro e econômico. Isso acontece quando, pela 

dificuldade da pessoa idosa em gerenciar seu próprio patrimônio, um parente ou pessoa próxima consegue se apropriar 

indevidamente de salário ou benefício recebido. Neste primeiro quadrimestre de 2016, este tipo de violação representa 

quase 39% dos casos denunciados, com 4.840 ocorrências registradas no Brasil. O Estatuto do Idoso na Lei 10.741/2003, 

prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios do idoso. O presente trabalho tem como 

principal objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. Neste sentido, 

abordaremos causas e práticas da violência financeira contra o idoso, buscando contribuir para minimizar essas práticas tão 

corriqueiras em nossa sociedade. Pois é muito comum ouvirmos relatos de idosos que foram vítimas de pessoas mal- 

intencionadas, que se aproveitam da fragilidade do ancião e subtraem valores financeiros e até se apropriam de seus bens. 

Se esses números fossem amplamente divulgados, talvez, se recuperasse o respeito a eles devido. 
 

 

 

OBJETIVOS 
- Identificar causas que levam a pessoa idosa sofrer violência financeira; - Promover condições de acesso, informações ao 

idoso e aos seus familiares, quanto ao combate à violência financeira; - Apresentar aos idosos seus direitos e deveres. 
 

 

METODOLOGIA 
Será realizada pesquisa pura, qualitativa, exploratória. Também por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados, 

Bibliotecas Físicas, Artigos e Leis do Estatuto do Idoso, trabalhos e Revistas Científicas, Teses de Doutorado , TCC. 
 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final da pesquisa encontramos respostas para o nosso problema de pesquisa que é Como o profissional 

de Serviço Social pode intervir para orientar a pessoa idosa para que ela não seja lesada em seus recursos financeiros? 
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TITULO VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA O IDOSO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO DE 2013 A 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. A 

violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, como: física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

financeira ou econômica, e etc. Segundo Minayo (2010), as violências contra idosos se manifestam de várias formas, sendo 

uma delas o abuso financeiro e econômico que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não 

consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. A Secretaria de Direitos Humanos mantém o serviço 

“Disque 100”, que recebe ligações, de todo o Brasil, denúncias relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos. Registrou 

12.454 denúncias de violência contra o idoso nos quatro primeiros meses de 2016 ( janeiro a abril). Os dados, divulgados no 

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mostram que a maior parte das violações acontece 

dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Esta realidade coloca a pessoa idosa em 

situação vulnerável para um tipo específico de violação: o abuso financeiro e econômico. Isso acontece quando, pela 

dificuldade da pessoa idosa em gerenciar seu próprio patrimônio, um parente ou pessoa próxima consegue se apropriar 

indevidamente de salário ou benefício recebido. Neste primeiro quadrimestre de 2016, este tipo de violação representa 

quase 39% dos casos denunciados, com 4.840 ocorrências registradas no Brasil. O Estatuto do Idoso na Lei 10.741/2003, 

prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios do idoso. O presente trabalho tem como 

principal objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. Neste sentido, 

abordaremos causas e práticas da violência financeira contra o idoso, buscando contribuir para minimizar essas práticas tão 

corriqueiras em nossa sociedade. Pois é muito comum ouvirmos relatos de idosos que foram vítimas de pessoas mal- 

intencionadas, que se aproveitam da fragilidade do ancião e subtraem valores financeiros e até se apropriam de seus bens. 

Se esses números fossem amplamente divulgados, talvez, se recuperasse o respeito a eles devido. 
 

 

 

OBJETIVOS 
- Identificar causas que levam a pessoa idosa sofrer violência financeira; - Promover condições de acesso, informações ao 

idoso e aos seus familiares, quanto ao combate à violência financeira; - Apresentar aos idosos seus direitos e deveres. 
 

 

METODOLOGIA 
Será realizada pesquisa pura, qualitativa, exploratória. Também por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados, 

Bibliotecas Físicas, Artigos e Leis do Estatuto do Idoso, trabalhos e Revistas Científicas, Teses de Doutorado , TCC. 
 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final da pesquisa encontramos respostas para o nosso problema de pesquisa que é Como o profissional 

de Serviço Social pode intervir para orientar a pessoa idosa para que ela não seja lesada em seus recursos financeiros? 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no Brasil – Esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1985. MINAYO, Maria Célia de Souza. Violência contra Idoso: relevância 

para um velho problema. Rio de Janeiro, 2010. ROMERA, Maria. Seminário sobre violência. Faculdades Integradas “Antônio 

de Toledo”. Presidente Prudente: 2003. 
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TITULO VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA O IDOSO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO DE 2013 A 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. A 

violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, como: física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

financeira ou econômica, e etc. Segundo Minayo (2010), as violências contra idosos se manifestam de várias formas, sendo 

uma delas o abuso financeiro e econômico que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não 

consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. A Secretaria de Direitos Humanos mantém o serviço 

“Disque 100”, que recebe ligações, de todo o Brasil, denúncias relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos. Registrou 

12.454 denúncias de violência contra o idoso nos quatro primeiros meses de 2016 ( janeiro a abril). Os dados, divulgados no 

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mostram que a maior parte das violações acontece 

dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Esta realidade coloca a pessoa idosa em 

situação vulnerável para um tipo específico de violação: o abuso financeiro e econômico. Isso acontece quando, pela 

dificuldade da pessoa idosa em gerenciar seu próprio patrimônio, um parente ou pessoa próxima consegue se apropriar 

indevidamente de salário ou benefício recebido. Neste primeiro quadrimestre de 2016, este tipo de violação representa 

quase 39% dos casos denunciados, com 4.840 ocorrências registradas no Brasil. O Estatuto do Idoso na Lei 10.741/2003, 

prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios do idoso. O presente trabalho tem como 

principal objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. Neste sentido, 

abordaremos causas e práticas da violência financeira contra o idoso, buscando contribuir para minimizar essas práticas tão 

corriqueiras em nossa sociedade. Pois é muito comum ouvirmos relatos de idosos que foram vítimas de pessoas mal- 

intencionadas, que se aproveitam da fragilidade do ancião e subtraem valores financeiros e até se apropriam de seus bens. 

Se esses números fossem amplamente divulgados, talvez, se recuperasse o respeito a eles devido. 
 

 

 

OBJETIVOS 
- Identificar causas que levam a pessoa idosa sofrer violência financeira; - Promover condições de acesso, informações ao 

idoso e aos seus familiares, quanto ao combate à violência financeira; - Apresentar aos idosos seus direitos e deveres. 
 

 

METODOLOGIA 
Será realizada pesquisa pura, qualitativa, exploratória. Também por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados, 

Bibliotecas Físicas, Artigos e Leis do Estatuto do Idoso, trabalhos e Revistas Científicas, Teses de Doutorado , TCC. 
 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final da pesquisa encontramos respostas para o nosso problema de pesquisa que é Como o profissional 

de Serviço Social pode intervir para orientar a pessoa idosa para que ela não seja lesada em seus recursos financeiros? 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no Brasil – Esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1985. MINAYO, Maria Célia de Souza. Violência contra Idoso: relevância 

para um velho problema. Rio de Janeiro, 2010. ROMERA, Maria. Seminário sobre violência. Faculdades Integradas “Antônio 

de Toledo”. Presidente Prudente: 2003. 
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TITULO VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA O IDOSO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM NO PERÍODO DE 2013 A 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. A 

violência contra o idoso pode acontecer de várias formas, como: física, psicológica, sexual, abandono, negligência, 

financeira ou econômica, e etc. Segundo Minayo (2010), as violências contra idosos se manifestam de várias formas, sendo 

uma delas o abuso financeiro e econômico que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou ao uso não 

consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. A Secretaria de Direitos Humanos mantém o serviço 

“Disque 100”, que recebe ligações, de todo o Brasil, denúncias relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos. Registrou 

12.454 denúncias de violência contra o idoso nos quatro primeiros meses de 2016 ( janeiro a abril). Os dados, divulgados no 

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, mostram que a maior parte das violações acontece 

dentro da casa das vítimas, cometida por filhos, netos ou outros familiares. Esta realidade coloca a pessoa idosa em 

situação vulnerável para um tipo específico de violação: o abuso financeiro e econômico. Isso acontece quando, pela 

dificuldade da pessoa idosa em gerenciar seu próprio patrimônio, um parente ou pessoa próxima consegue se apropriar 

indevidamente de salário ou benefício recebido. Neste primeiro quadrimestre de 2016, este tipo de violação representa 

quase 39% dos casos denunciados, com 4.840 ocorrências registradas no Brasil. O Estatuto do Idoso na Lei 10.741/2003, 

prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefícios do idoso. O presente trabalho tem como 

principal objetivo a análise de indicadores de predominância do abuso financeiro numa população idosa. Neste sentido, 

abordaremos causas e práticas da violência financeira contra o idoso, buscando contribuir para minimizar essas práticas tão 

corriqueiras em nossa sociedade. Pois é muito comum ouvirmos relatos de idosos que foram vítimas de pessoas mal- 

intencionadas, que se aproveitam da fragilidade do ancião e subtraem valores financeiros e até se apropriam de seus bens. 

Se esses números fossem amplamente divulgados, talvez, se recuperasse o respeito a eles devido. 
 

 

 

OBJETIVOS 
- Identificar causas que levam a pessoa idosa sofrer violência financeira; - Promover condições de acesso, informações ao 

idoso e aos seus familiares, quanto ao combate à violência financeira; - Apresentar aos idosos seus direitos e deveres. 
 

 

METODOLOGIA 
Será realizada pesquisa pura, qualitativa, exploratória. Também por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados, 

Bibliotecas Físicas, Artigos e Leis do Estatuto do Idoso, trabalhos e Revistas Científicas, Teses de Doutorado , TCC. 
 

RESULTADOS 
 

 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final da pesquisa encontramos respostas para o nosso problema de pesquisa que é Como o profissional 

de Serviço Social pode intervir para orientar a pessoa idosa para que ela não seja lesada em seus recursos financeiros? 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no Brasil – Esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1985. MINAYO, Maria Célia de Souza. Violência contra Idoso: relevância 

para um velho problema. Rio de Janeiro, 2010. ROMERA, Maria. Seminário sobre violência. Faculdades Integradas “Antônio 

de Toledo”. Presidente Prudente: 2003. 
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Orientador 1 
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Fernanda de Oliveira Queiroz 
 
 

TITULO Análise da eficácia do Protocolo de Atendimento à Mulher em situação de violência: uma revisão bibliográfica 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Estudo de base populacional afirma que 35% das mulheres de todo o mundo experienciam episódios de violência física ou 

sexual pelo parceiro íntimo ou estupro não realizado pelo parceiro ao menos uma vez na vida. No ano de 2013 se instituiu o 

Programa Nacional “Mulher, viver sem violência”, em que consta o Protocolo de Atendimento às mulheres vítimas de 

violência. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da instituição deste atendimento especializado 

nos serviços de saúde brasileiros. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a eficiência da instituição de um protocolo de atendimento às vítimas de violência contra a mulher. 

 

Foi elaborada uma revisão bibliográfica com inúmeros estudos realizados em diferentes serviços de saúde do Brasil, em que 

METODOLOGIA 
foram analisados a eficácia dos métodos de detecção de sinais e sintomas de agressão; instrumentos de abordagem e 

acolhimento à vítima; realização da notificação dos atendimentos realizados, além do atendimento clínico sistematizado, a 

fim de propor melhor capacitação dos profissionais envolvido. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Apesar de institucionalizado, o Protocolo de Atendimento à mulher vítima de violência ainda sofre inúmeras deficiências na 

sua aplicabilidade, incluindo avaliações sistemáticas são ainda pontuais e pouco divulgadas; serviços de atenção à violência 

contra a mulher em nosso país ainda não foram incorporados a uma política de atenção à violência contra a mulher, assim 

sendo muitas vezes isoladas e implementadas sem a compreensão da complexidade do trato com a violência. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sistematização do atendimento e profissionais melhor capacitados aumentam a eficácia do acolhimento integral da 

mulher vítima de agressão, permitindo que os direitos garantidos por lei sejam realmente contemplados em sua 

integralidade. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

(1) Azambuja MPR, Nogueira C. Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de 

saúde pública. Saude soc. 2008;17(3):101-112.(2) Adeodato VG, Carvalho RR, Siqueira VR, Souza FGM. Qualidade de vida e 

depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Rev. Saúde Pública. 2005;39(1):108-113.(3) Guedes RN, Silva ATMC, 

Fonseca RMGS. A violência de gênero e o processo saúde-doença das mulheres. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):625-631.(4) 

Diretrizes Gerais e Protocolo de Atendimento. Programa mulher, viver sem violência. 2013. 
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3247015 - PAULA MORAIS PEREIRA MENDES 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Fernanda de Oliveira Queiroz 
 
 

TITULO Análise da eficácia do Protocolo de Atendimento à Mulher em situação de violência: uma revisão bibliográfica 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Estudo de base populacional afirma que 35% das mulheres de todo o mundo experienciam episódios de violência física ou 

sexual pelo parceiro íntimo ou estupro não realizado pelo parceiro ao menos uma vez na vida. No ano de 2013 se instituiu o 

Programa Nacional “Mulher, viver sem violência”, em que consta o Protocolo de Atendimento às mulheres vítimas de 

violência. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da instituição deste atendimento especializado 

nos serviços de saúde brasileiros. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a eficiência da instituição de um protocolo de atendimento às vítimas de violência contra a mulher. 

 

Foi elaborada uma revisão bibliográfica com inúmeros estudos realizados em diferentes serviços de saúde do Brasil, em que 

METODOLOGIA 
foram analisados a eficácia dos métodos de detecção de sinais e sintomas de agressão; instrumentos de abordagem e 

acolhimento à vítima; realização da notificação dos atendimentos realizados, além do atendimento clínico sistematizado, a 

fim de propor melhor capacitação dos profissionais envolvido. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Apesar de institucionalizado, o Protocolo de Atendimento à mulher vítima de violência ainda sofre inúmeras deficiências na 

sua aplicabilidade, incluindo avaliações sistemáticas são ainda pontuais e pouco divulgadas; serviços de atenção à violência 

contra a mulher em nosso país ainda não foram incorporados a uma política de atenção à violência contra a mulher, assim 

sendo muitas vezes isoladas e implementadas sem a compreensão da complexidade do trato com a violência. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sistematização do atendimento e profissionais melhor capacitados aumentam a eficácia do acolhimento integral da 

mulher vítima de agressão, permitindo que os direitos garantidos por lei sejam realmente contemplados em sua 

integralidade. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

(1) Azambuja MPR, Nogueira C. Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de 

saúde pública. Saude soc. 2008;17(3):101-112.(2) Adeodato VG, Carvalho RR, Siqueira VR, Souza FGM. Qualidade de vida e 

depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Rev. Saúde Pública. 2005;39(1):108-113.(3) Guedes RN, Silva ATMC, 

Fonseca RMGS. A violência de gênero e o processo saúde-doença das mulheres. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):625-631.(4) 

Diretrizes Gerais e Protocolo de Atendimento. Programa mulher, viver sem violência. 2013. 
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Autor 

8 - Trabalhos científicos 
 
 

Status 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Apresentação 

 
3247848 - LUIZA VIEITES 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 
Orientador 2 Orientador Externo 

 

Fernanda de Oliveira Queiroz 
 
 

TITULO Análise da eficácia do Protocolo de Atendimento à Mulher em situação de violência: uma revisão bibliográfica 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Estudo de base populacional afirma que 35% das mulheres de todo o mundo experienciam episódios de violência física ou 

sexual pelo parceiro íntimo ou estupro não realizado pelo parceiro ao menos uma vez na vida. No ano de 2013 se instituiu o 

Programa Nacional “Mulher, viver sem violência”, em que consta o Protocolo de Atendimento às mulheres vítimas de 

violência. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da instituição deste atendimento especializado 

nos serviços de saúde brasileiros. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a eficiência da instituição de um protocolo de atendimento às vítimas de violência contra a mulher. 

 

Foi elaborada uma revisão bibliográfica com inúmeros estudos realizados em diferentes serviços de saúde do Brasil, em que 

METODOLOGIA 
foram analisados a eficácia dos métodos de detecção de sinais e sintomas de agressão; instrumentos de abordagem e 

acolhimento à vítima; realização da notificação dos atendimentos realizados, além do atendimento clínico sistematizado, a 

fim de propor melhor capacitação dos profissionais envolvido. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Apesar de institucionalizado, o Protocolo de Atendimento à mulher vítima de violência ainda sofre inúmeras deficiências na 

sua aplicabilidade, incluindo avaliações sistemáticas são ainda pontuais e pouco divulgadas; serviços de atenção à violência 

contra a mulher em nosso país ainda não foram incorporados a uma política de atenção à violência contra a mulher, assim 

sendo muitas vezes isoladas e implementadas sem a compreensão da complexidade do trato com a violência. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sistematização do atendimento e profissionais melhor capacitados aumentam a eficácia do acolhimento integral da 

mulher vítima de agressão, permitindo que os direitos garantidos por lei sejam realmente contemplados em sua 

integralidade. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

(1) Azambuja MPR, Nogueira C. Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de 

saúde pública. Saude soc. 2008;17(3):101-112.(2) Adeodato VG, Carvalho RR, Siqueira VR, Souza FGM. Qualidade de vida e 

depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Rev. Saúde Pública. 2005;39(1):108-113.(3) Guedes RN, Silva ATMC, 

Fonseca RMGS. A violência de gênero e o processo saúde-doença das mulheres. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):625-631.(4) 

Diretrizes Gerais e Protocolo de Atendimento. Programa mulher, viver sem violência. 2013. 
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Fernanda de Oliveira Queiroz 
 
 

TITULO Análise da eficácia do Protocolo de Atendimento à Mulher em situação de violência: uma revisão bibliográfica 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Estudo de base populacional afirma que 35% das mulheres de todo o mundo experienciam episódios de violência física ou 

sexual pelo parceiro íntimo ou estupro não realizado pelo parceiro ao menos uma vez na vida. No ano de 2013 se instituiu o 

Programa Nacional “Mulher, viver sem violência”, em que consta o Protocolo de Atendimento às mulheres vítimas de 

violência. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da instituição deste atendimento especializado 

nos serviços de saúde brasileiros. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a eficiência da instituição de um protocolo de atendimento às vítimas de violência contra a mulher. 

 

Foi elaborada uma revisão bibliográfica com inúmeros estudos realizados em diferentes serviços de saúde do Brasil, em que 

METODOLOGIA 
foram analisados a eficácia dos métodos de detecção de sinais e sintomas de agressão; instrumentos de abordagem e 

acolhimento à vítima; realização da notificação dos atendimentos realizados, além do atendimento clínico sistematizado, a 

fim de propor melhor capacitação dos profissionais envolvido. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Apesar de institucionalizado, o Protocolo de Atendimento à mulher vítima de violência ainda sofre inúmeras deficiências na 

sua aplicabilidade, incluindo avaliações sistemáticas são ainda pontuais e pouco divulgadas; serviços de atenção à violência 

contra a mulher em nosso país ainda não foram incorporados a uma política de atenção à violência contra a mulher, assim 

sendo muitas vezes isoladas e implementadas sem a compreensão da complexidade do trato com a violência. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A sistematização do atendimento e profissionais melhor capacitados aumentam a eficácia do acolhimento integral da 

mulher vítima de agressão, permitindo que os direitos garantidos por lei sejam realmente contemplados em sua 

integralidade. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

(1) Azambuja MPR, Nogueira C. Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de 

saúde pública. Saude soc. 2008;17(3):101-112.(2) Adeodato VG, Carvalho RR, Siqueira VR, Souza FGM. Qualidade de vida e 

depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Rev. Saúde Pública. 2005;39(1):108-113.(3) Guedes RN, Silva ATMC, 

Fonseca RMGS. A violência de gênero e o processo saúde-doença das mulheres. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):625-631.(4) 

Diretrizes Gerais e Protocolo de Atendimento. Programa mulher, viver sem violência. 2013. 
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Orientador 1 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO Segurança dos Dados em um E-Commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O E-Commerce é um ambiente online onde são oferecidos produtos ou serviços mediante pagamento. Por ser um ambiente 

online, é necessário cuidado durante as transações, pelo risco de extravio de dados pessoais e bancários, já que uma 

transação online nunca é 100% segura. As empresas de E-Commerce investem muito em tecnologias que auxiliam na 

segurança dos dados dos clientes. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo descobrir os métodos aplicados para garantir a segurança dos dados em um sistema de 

compras online (E-Commerce), além de compreender o processo de aprovação de uma transação através de conexões 

seguras. 
 

 

 
A metodologia utilizada define-se em pesquisas em Livros abordando a Segurança de Dados e os pilares de um comércio 

METODOLOGIA eletrônico, e em artigos científicos online. Selecionou-se algumas bibliografias que tratam dos temas propostos tais como: 

Vasconcellos (2010), Forristal (2002) e SCHETINA; GREEN; CARLSON (2002). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Como resultado da pesquisa, foram obtidas informações acerca da criptografia utilizada nas transações dos sites de E- 

Commerce e dos seus Gateways de Pagamento. Segundo SCHETINA, GREEN, CARLSON (2002), ameaças externas podem 

ser o principal agravante para empresas de E-Commerce. Segundo o site Comodo (2009), é utilizada a criptografia SSL em 

conjunto ao protocolo HTTP – originando o HTTPS. É também feito um alto investimento em infraestrutura de TI para 

manutenção e operação de Firewalls para o controle das permissões da rede. Além disso, a segurança através da Gestão de 

Pessoas se faz necessária, através de contratos de confidencialidade. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As pesquisas iniciais mostraram que é necessário um grande investimento para a segurança dos dados dos clientes em um 

E-Commerce, tanto em infraestrutura física (Firewalls e SmartCards), como em infraestrutura virtual (através de protocolos 

de criptografia e Firewalls). Segundo Fernandes (2018), são utilizadas práticas de Segurança da Informação na Gestão de 

pessoas para que não haja vazamento de dados pelos funcionários. Oliver Hautsch (2010) demonstra que, casualmente, 

podem ocorrer falhas em alguns equipamentos (Firewalls, Roteadores, entre outros) e Softwares (Criptografia SSL) que 

podem permitir invasões. Por isso, é necessário reforço e manutenção na rede sempre que possível, para que o 

equipamento adicional assuma a função do equipamento primário defeituoso, afirma Hautsch (2010). 
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TITULO 
Resistência e Coadunação: Lutas sociais sutis e silenciosas de homens e mulheres escravizados e forros no período de 

escravidão e pós-abolição 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Esta pesquisa propõe um estudo historiográfico comparado entre duas importantes obras que marcaram os estudos sobre 

escravidão e o pós-abolição. A obra Crime e Escravidão: Trabalho, Luta e Resistência nas lavouras Paulistas 1830-1888, da 

pesquisadora Maria Helena Pereira Toledo Machado e o estudo “Da escravidão à Liberdade: Dimensões de uma privacidade 

possível”, escrito pela historiadora Maria Cristina Cortez Wissenbach. Foram estudos que propuseram uma nova visão 

historiográfica, dissociada das abordagens desqualificadoras das populações saídas da escravidão, revelando como ex- 

cativos se organizavam e constituíam, com consciência e astúcia, as novas relações de trabalho informal. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Entender, a partir das obras citadas, as considerações dialéticas da historiografia social da escravidão brasileira e as novas 

abordagens da história social, para compreender os processos sociais de resistência e as formas de improvisar a 

sobrevivência de grupos submetidos ao trabalho temporário, incerto e informal, recuperando aspectos importantes das 

tensões existentes na sociedade escravista, no decorrer das ultimas décadas do regime escravocrata. 
 

 

 
Para essa análise interpretativa será usado o método comparativo, com a finalidade de verificar como as duas obras 

ajudaram a fundar uma nova perspectiva historiográfica nos estudos de escravidão e pós abolição. O estudo comparado terá 

METODOLOGIA   como marco teórico o conceito de agencia proposto pelo pesquisador Walter Johnson que defende o uso desse conceito 

para pensar como muitos escravizados não lutaram diretamente contra o sistema escravocrata, mas, em suas atuações de 

resistências sutis,combatiam as relações de dominação impostas. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A autora Maria Helena Pereira Toledo Machado apresenta em sua obra uma nova abordagem da questão da criminalidade 

escrava. No complexo quadro de relações sociais, criadas entre as tensões entre senhores e escravos, a autora analisa as 

relações marcadas pelo paternalismo, exploração do trabalho e resistência. A autora Maria Cristina Cortez Wissenbach 

discorre sobre a reconstrução da vida em liberdade após a emancipação documentando como em liberdade os negros se 

movimentam em intensas migrações internas, ativando toda uma rede de abastecimento nos núcleos citadinos que se 

urbanizavam cada vez mais. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A autora Maria Helena Pereira Toledo Machado deixa claro como os cativos captavam a ambigüidade dos comportamentos 

e estratégias senhoriais, que lhes respondiam com contra-estratégias a fim de pressionar os senhores a privilegiar a via 

paternalista. A autora Maria Cristina Cortez Wissenbach indica como as estratégias de sobrevivência onde as relações com 

o meio, os laços societários primários, os ritos do dia a dia e a religiosidade popular tiveram de ser constantemente 

reelaborados por essas formações sociais, pois, o usufruto de sua nova condição, implicava no reconhecimento de sua 

individualidade. 
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TITULO HISTÓRIA E SENTIMENTO NAS CARTAS DE VICENT VAN GOGH: PRÁTICAS, REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Abordamos a personalidade Vicent W. Van Gogh a partir dos anos de 1880 e 1890, utilizando suas cartas e em conjunto com 

a biografia lançada em 2012 pela Companhia das Letras. No período retratado, Van Gogh busca desenvolver seu potencial 

artístico com a ajuda de seu irmão mais novo Theodoro, passando por muitas dificuldades no processo. Neste período a 

Europa sofre diversas mudanças na estrutura econômica, política e social; advindas principalmente das revoluções em 1789 

e 1840. Estudamos Van Gogh sobre o campo da História do Sentimento, interpretando a melancolia, ora, exposta em suas 

cartas diretamente e ora, implicitamente expressa. Objetivando pensar em como o personagem constrói uma visão sobre si 

e sua época e, qual é o papel delas na formação de sua personalidade. Associando com o discurso da época. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as cartas escritas por Vincent W. Van Gogh para, deste modo, caracterizar as práticas sociais do tempo em que 

viveu, as representações de mundo via sentimento do pintor, bem como sua identidade. 
 

Desenvolvemos este estudo sobre a análise documental de forma qualitativa do livro: Cartas a Théo da editora L(#38)PM 

METODOLOGIA 
POCKET. Em conjunto com a Análise do Discurso para então, identificar quais eram as práticas, representações e as 

identidades da época. A História do Sentimento foi utilizada como forma de análise dos resultados, isto é, como 

fundamentação teórica. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Ao analisar as cartas de Van Gogh sobre o sentimento de melancolia, podemos ver que esta, representa uma maneira de 

pensar e ser no mundo, entrando em desalinho com o discurso vigente ou sendo resultante dele. Originando em como se 

reconhece e é reconhecido. Van Gogh foi uma personalidade que fora resultado do discurso de sua época, mas também, 

contrapondo o mesmo em suas atitudes e sentimentos. O que o faz entrar em um conflito constante sobre seus sentimentos 

por conta dos condicionamentos, imposições de sua época. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Partindo da análise do discurso, trouxemos à tona a formação do pintor e como se relaciona consigo e com o mundo a partir 

da subjetividade. De forma que reflete as mudanças de sua época, que formatam e legitimam essa forma de ser e pensar. 

Reagindo e transmutando. O discurso pode criar um louco ou uma personalidade incompreendida, fora dos padrões; que 

busca legitimar ou estigmatizar. 
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TITULO O IMPACTO DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa aborda o planejamento, o equilíbrio, a transparência e a importância do impacto que a Lei da 

Responsabilidade Fiscal trouxe na gestão pública. Também mostra a relevância do bom uso de recursos públicos e por outro 

lado, o trabalho poderá vir a conscientizar os próprios gestores públicos e até mesmo a própria sociedade sobre o uso 

correto para o bem público. De acordo com vários autores tais como Crepaldi (2013) e Nascimento (2014) a falta de leis 

regulatórias das finanças públicas levavam muitos administradores públicos a cometerem infrações porque raramente 

sofriam consequências dos seus atos de má gestão de recursos públicos. Dessa forma, temos a LRF 101/00 que foi 

formulada e justificada como um programa de estabilização fiscal, fundamentada nos princípios do planejamento, 

transparência, controle e responsabilidade. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: A 

LRF está sendo seguida pelos principais estados da federação? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar se a Lei da Responsabilidade Fiscal está sendo aplicada no âmbito Estadual e suas consequências. 

 

 

METODOLOGIA 
Atentando para as características desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

qualitativa e busca em web sites. A pesquisa se concentrou nos principais estados da federação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Constatamos que a LRF foi criada e justificada como um programa de estabilização fiscal, no âmbito de combater o 

desequilíbrio fiscal na gestão pública e patrimônio líquido. Dessa forma, fixaram limites para despesa com pessoal de 60% da 

receita corrente líquida do Estado, sendo 49% para o Poder Executivo, 3% do Legislativo, 6% do Judiciário e 2% do Ministério 

Público. Conforme estatísticas do ano de 2016, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais excederam 

os limites de gastos com pessoal, pois alcançaram 58,8%, 54% e 49,3%, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo. 

Apesar dos resultados negativos, não houve ocorrência de impedimento dos governantes do exercício da função pública. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A LRF trouxe inúmeras alterações e mudanças para a área governamental trazendo instrumentos de controle interno, de 

eficácia na política fiscal e limites ao endividamento. Podemos concluir que a LRF não foi aplicada nos estados do RJ, RN e 

MG conforme os resultados obtidos acima ultrapassando o limite fixado. 
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(#60)https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal- 
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TITULO O IMPACTO DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa aborda o planejamento, o equilíbrio, a transparência e a importância do impacto que a Lei da 

Responsabilidade Fiscal trouxe na gestão pública. Também mostra a relevância do bom uso de recursos públicos e por outro 

lado, o trabalho poderá vir a conscientizar os próprios gestores públicos e até mesmo a própria sociedade sobre o uso 

correto para o bem público. De acordo com vários autores tais como Crepaldi (2013) e Nascimento (2014) a falta de leis 

regulatórias das finanças públicas levavam muitos administradores públicos a cometerem infrações porque raramente 

sofriam consequências dos seus atos de má gestão de recursos públicos. Dessa forma, temos a LRF 101/00 que foi 

formulada e justificada como um programa de estabilização fiscal, fundamentada nos princípios do planejamento, 

transparência, controle e responsabilidade. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: A 

LRF está sendo seguida pelos principais estados da federação? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar se a Lei da Responsabilidade Fiscal está sendo aplicada no âmbito Estadual e suas consequências. 

 

 

METODOLOGIA 
Atentando para as características desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

qualitativa e busca em web sites. A pesquisa se concentrou nos principais estados da federação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Constatamos que a LRF foi criada e justificada como um programa de estabilização fiscal, no âmbito de combater o 

desequilíbrio fiscal na gestão pública e patrimônio líquido. Dessa forma, fixaram limites para despesa com pessoal de 60% da 

receita corrente líquida do Estado, sendo 49% para o Poder Executivo, 3% do Legislativo, 6% do Judiciário e 2% do Ministério 

Público. Conforme estatísticas do ano de 2016, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais excederam 

os limites de gastos com pessoal, pois alcançaram 58,8%, 54% e 49,3%, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo. 

Apesar dos resultados negativos, não houve ocorrência de impedimento dos governantes do exercício da função pública. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A LRF trouxe inúmeras alterações e mudanças para a área governamental trazendo instrumentos de controle interno, de 

eficácia na política fiscal e limites ao endividamento. Podemos concluir que a LRF não foi aplicada nos estados do RJ, RN e 

MG conforme os resultados obtidos acima ultrapassando o limite fixado. 
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TITULO O IMPACTO DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa aborda o planejamento, o equilíbrio, a transparência e a importância do impacto que a Lei da 

Responsabilidade Fiscal trouxe na gestão pública. Também mostra a relevância do bom uso de recursos públicos e por outro 

lado, o trabalho poderá vir a conscientizar os próprios gestores públicos e até mesmo a própria sociedade sobre o uso 

correto para o bem público. De acordo com vários autores tais como Crepaldi (2013) e Nascimento (2014) a falta de leis 

regulatórias das finanças públicas levavam muitos administradores públicos a cometerem infrações porque raramente 

sofriam consequências dos seus atos de má gestão de recursos públicos. Dessa forma, temos a LRF 101/00 que foi 

formulada e justificada como um programa de estabilização fiscal, fundamentada nos princípios do planejamento, 

transparência, controle e responsabilidade. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: A 

LRF está sendo seguida pelos principais estados da federação? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar se a Lei da Responsabilidade Fiscal está sendo aplicada no âmbito Estadual e suas consequências. 

 

 

METODOLOGIA 
Atentando para as características desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

qualitativa e busca em web sites. A pesquisa se concentrou nos principais estados da federação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Constatamos que a LRF foi criada e justificada como um programa de estabilização fiscal, no âmbito de combater o 

desequilíbrio fiscal na gestão pública e patrimônio líquido. Dessa forma, fixaram limites para despesa com pessoal de 60% da 

receita corrente líquida do Estado, sendo 49% para o Poder Executivo, 3% do Legislativo, 6% do Judiciário e 2% do Ministério 

Público. Conforme estatísticas do ano de 2016, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais excederam 

os limites de gastos com pessoal, pois alcançaram 58,8%, 54% e 49,3%, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo. 

Apesar dos resultados negativos, não houve ocorrência de impedimento dos governantes do exercício da função pública. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A LRF trouxe inúmeras alterações e mudanças para a área governamental trazendo instrumentos de controle interno, de 

eficácia na política fiscal e limites ao endividamento. Podemos concluir que a LRF não foi aplicada nos estados do RJ, RN e 

MG conforme os resultados obtidos acima ultrapassando o limite fixado. 
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TITULO O IMPACTO DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa aborda o planejamento, o equilíbrio, a transparência e a importância do impacto que a Lei da 

Responsabilidade Fiscal trouxe na gestão pública. Também mostra a relevância do bom uso de recursos públicos e por outro 

lado, o trabalho poderá vir a conscientizar os próprios gestores públicos e até mesmo a própria sociedade sobre o uso 

correto para o bem público. De acordo com vários autores tais como Crepaldi (2013) e Nascimento (2014) a falta de leis 

regulatórias das finanças públicas levavam muitos administradores públicos a cometerem infrações porque raramente 

sofriam consequências dos seus atos de má gestão de recursos públicos. Dessa forma, temos a LRF 101/00 que foi 

formulada e justificada como um programa de estabilização fiscal, fundamentada nos princípios do planejamento, 

transparência, controle e responsabilidade. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: A 

LRF está sendo seguida pelos principais estados da federação? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar se a Lei da Responsabilidade Fiscal está sendo aplicada no âmbito Estadual e suas consequências. 

 

 

METODOLOGIA 
Atentando para as características desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

qualitativa e busca em web sites. A pesquisa se concentrou nos principais estados da federação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Constatamos que a LRF foi criada e justificada como um programa de estabilização fiscal, no âmbito de combater o 

desequilíbrio fiscal na gestão pública e patrimônio líquido. Dessa forma, fixaram limites para despesa com pessoal de 60% da 

receita corrente líquida do Estado, sendo 49% para o Poder Executivo, 3% do Legislativo, 6% do Judiciário e 2% do Ministério 

Público. Conforme estatísticas do ano de 2016, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais excederam 

os limites de gastos com pessoal, pois alcançaram 58,8%, 54% e 49,3%, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo. 

Apesar dos resultados negativos, não houve ocorrência de impedimento dos governantes do exercício da função pública. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A LRF trouxe inúmeras alterações e mudanças para a área governamental trazendo instrumentos de controle interno, de 

eficácia na política fiscal e limites ao endividamento. Podemos concluir que a LRF não foi aplicada nos estados do RJ, RN e 

MG conforme os resultados obtidos acima ultrapassando o limite fixado. 
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2018 8936 Ciências 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

 
Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3371689 - FERNANDO BUENO NEVES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Amadeu Nascimento Lima 
 
 

TITULO O IMPACTO DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa aborda o planejamento, o equilíbrio, a transparência e a importância do impacto que a Lei da 

Responsabilidade Fiscal trouxe na gestão pública. Também mostra a relevância do bom uso de recursos públicos e por outro 

lado, o trabalho poderá vir a conscientizar os próprios gestores públicos e até mesmo a própria sociedade sobre o uso 

correto para o bem público. De acordo com vários autores tais como Crepaldi (2013) e Nascimento (2014) a falta de leis 

regulatórias das finanças públicas levavam muitos administradores públicos a cometerem infrações porque raramente 

sofriam consequências dos seus atos de má gestão de recursos públicos. Dessa forma, temos a LRF 101/00 que foi 

formulada e justificada como um programa de estabilização fiscal, fundamentada nos princípios do planejamento, 

transparência, controle e responsabilidade. Nesse sentido, a presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: A 

LRF está sendo seguida pelos principais estados da federação? 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar se a Lei da Responsabilidade Fiscal está sendo aplicada no âmbito Estadual e suas consequências. 

 

 

METODOLOGIA 
Atentando para as características desta pesquisa, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, exploratória, 

qualitativa e busca em web sites. A pesquisa se concentrou nos principais estados da federação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Constatamos que a LRF foi criada e justificada como um programa de estabilização fiscal, no âmbito de combater o 

desequilíbrio fiscal na gestão pública e patrimônio líquido. Dessa forma, fixaram limites para despesa com pessoal de 60% da 

receita corrente líquida do Estado, sendo 49% para o Poder Executivo, 3% do Legislativo, 6% do Judiciário e 2% do Ministério 

Público. Conforme estatísticas do ano de 2016, os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Minas Gerais excederam 

os limites de gastos com pessoal, pois alcançaram 58,8%, 54% e 49,3%, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo. 

Apesar dos resultados negativos, não houve ocorrência de impedimento dos governantes do exercício da função pública. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A LRF trouxe inúmeras alterações e mudanças para a área governamental trazendo instrumentos de controle interno, de 

eficácia na política fiscal e limites ao endividamento. Podemos concluir que a LRF não foi aplicada nos estados do RJ, RN e 

MG conforme os resultados obtidos acima ultrapassando o limite fixado. 
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NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, 

Guilherme Simões. Orçamento Público: Planejamento, elaboração e controle. São Paulo: Saraiva, 2013. SLOMSKI, Valmor. 

Manual de Contabilidade Pública: um enfoque na contabilidade municipal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. Lei de 

responsabilidade completa 18 anos com maioria dos estados em alerta fiscal. 2018. Disponível em: 

(#60)https://oglobo.globo.com/brasil/lei-de-responsabilidade-completa-18-anos-com-maioria-dos-estados-em-alerta-fiscal- 

22280414(#62). Acesso em 01 ago. 2018. Dez estados extrapolaram limite “prudente” de gastos com pessoal em 2016. 

2017. Disponível em: (#60)https://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/02/nove-estados-extrapolaram-limite- 

prudente-de-gastos-com-pessoal-em-2016.html(#62). Acesso em 02 ago. 2018. 
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TITULO O ROMANCE SULISTA : ESPAÇO E INTOLERANCIA RACIAL NA OBRA ‘SALGUEIRO’ DE LUCIO CARDOSO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Na obra ‘Salgueiro’ de Lucio Cardoso, o protagonista é um homem branco, porém, em seu entorno gravitam personagens 

negros e mulatos, condição que permite caracterizar o sentimento racial entre os grupos e no seio familiar das personagens 

negras.O projeto pretende revelar o espaço como um dos elementos da narrativa, especificamente o morro, pois configura- 

se como determinante na construção da subjetividade das personagens, a desumanização e personalização do 

espaço,também traz a tona o preconceito e a aceitação de uma condição pré determinada pelo meio.Não se trata apenas de 

descrições do local fisico onde se desenvolve a trama, mas de uma espacialidade capaz de definir identidades socias, vozes 

sociais da época e permitir a análise dos discursos ali produzidos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analizar através dos discursos das personagens como a intolerância racial está representada na obra ‘Salgueiro’, bem como 

relacionar a ambientação e a espacialidade ao tempo histórico e a subjetividade dos personagens. 
 

O material consiste na obra ‘Salgueiro’, do romancista Lucio Cardoso. O método adotado é Analise do espaço como 

METODOLOGIA discurso, a Topoanálise que consiste num estudo sistemático dos locais, da vida íntima dos seres e a classificação do 

elemento espaço e como este pode ser um elemento estrutural da narrativa. 
 

 
 

RESULTADOS 

A teoria do Naturalismo e do Realismo, são paradigmas que nortearam a análise dos resultados de Gaston Bachelard (1993), 

em sua obra A poética do espaço, define a palavra Topoanálise como um estudo sistemático dos locais e da vida íntima dos 

seres, classifica o elemento espaço em tópicos (locais de conforto); atópicos (locais de desconforto) e utópicos (espaço do 

desejo). Esses três tipos de espaços podem estar presentes simultaneamente em uma narrativa , a ambientação e o espaço 

podem também desumanizar e personalizar seus personagens. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Valendo-se de conceitos de Bachelard, Foucault e seus estudiosos, busca-se compreender e analisar os espaços na obra de 

Lucio Cardoso, e como essa espacialidade do morro como local do negro, do pobre, do excluído, está conectada as 

identidades sociais e em confronto á espacialidade da cidade, do local do branco, do rico, da inclusão. 
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RABASSA, Gregory. O Negro na Ficção Brasileira: Ciência, Saúde, Genero e Sentimento. Brasil, cap.8, p. 323-361, 1995. 

CARDOSO,Lucio. Salgueiro. Rio de Janeiro.Civilização Brasileira, 2007. BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. 1 ed. São 

Paulo : Martins Fontes, 1993. FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder, 14 ed. Rio de Janeiro : Grall , 1999. CANDIDO, 

Antonio. O discurso e a cidade. São Paulo; Rio de Janeiro: Duas Cidades; Ouro sobre Azul, 2004. 
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Maria Auxiliadora Fontana Baseio Paulo Fernando de Souza Campos 
 
 

TITULO 
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR E NA CONTEMPORANEIDADE: ANÁLISE DA BASE TEÓRICA DAS 

METODOLOGIAS ATIVAS NA INTERNET BRASILEIRA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A aprendizagem ativa há tempos é defendida por vários teóricos, contudo no Brasil essa abordagem surge com força com o 

advento da Escola Nova, sobretudo com a obra do autor Paulo Freire. Pretende-se verificar quais são os fundamentos 

teóricos que norteiam a educação superior na utilização das metodologias ativas, sabendo que a partir da reorganização do 

sistema de saúde brasileiro, ficou latente a necessidade de um ensino , mais próximo das demandas de saúde existentes nos 

equipamentos. Para esse recorte do projeto de pesquisa do mestrado, emergem os seguintes problemas a serem 

investigados: quais as bases teóricas nas quais cursos de graduação em cinco IES do Brasil se apoiam para fundamentar o 

uso de metodologias ativas no processo de formação profissional? Em que contexto histórico se apresentam essas 

estratégias de ensino. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar por meio de pesquisa no buscador Google e nos sites de instituições de ensino superior brasileiras como as 

metodologias ativas perpassam o projeto político pedagógico. 
 

Pesquisa em cinco sites de cinco IES entre os anos 2016 a 2018 acerca ao uso de metodologias ativas em cursos de 

Graduação nas áreas de ciências da saúde, humanas e sociais. A partir do método Análise de Conteúdo, mediado pelas 

METODOLOGIA categorias de análise 'teoria do ensino', constituiu-se uma tabela para visualizar e apurar a base teórica que trata as 

metodologias ativas na amostragem, analisada por intermédio da perspectiva da autora Mizukami no livro Ensino: as 

abordagens do processo. 
 

 
RESULTADOS 

Após a análise do conteúdo dos textos nos sites e à luz da autora Mizukami, percebeu-se que as abordagens pedagógicas 

que sustentam as metodologias ativas são: humanista, cognitivista e sociocultural e essas têm como base considerar o 

estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir da reorganização do sistema público de saúde no Brasil emergiu a necessidade de tornar o aprendizado nas IES mais 

ativo e significativo. Assim a partir das abordagens pedagógicas que centram o aluno no processo de ensino-aprendizagem 

as metodologias ativas começaram a ser empregadas como estratégias educacionais inovadoras. 
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BACHIC, Lilian Bacich; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico- 

prática.Porto Alegre: Penso, 2018. BARDIN. Laurence. Ánálise de conteúdo. SP: Edições 70, 2002. FREIRE, Paulo. Pedagogia 

do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016. IVIC, Ivan.Lev Semionovich Vygotsky. COELHO, Edgar Pereira (org.) – Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kahl de; DANTAS, Heloysa. 

Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. – São Paulo: Summus, 1992. MATTAR, João. Metodologias 

Ativas: para educação presencial, blended e a distância. 1ª ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017. MIZUKAMI, Maria 

da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. (Temas básicos da educação e ensino). 

MUNARI, Alberto. Jean Piaget. Tradução e organização: SAHEB ,Daniele. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora 

Massangana, 2010. ZIMRING, Fred. Carl Rogers. Tradução e organização: LORIERI, Marco Antônio. – Recife: Fundação 

Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 
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Orientador Externo 

 

Cintia Leci Rodrigues 
 
 

TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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Cintia Leci Rodrigues 
 
 

TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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associados ao aumento de casos de sífilis congênita:Uma Revisão Bibliografica 3-Lima MG, Ribeiro G.S.Incidência e fatores 

de risco para Sífilis congênita em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2001-2008.Ciencia (#38)Saúde Coletiva.18(2):499-506.2013 

4-Araujo CL,Shimizu HE,Souza AIA,Hamann E M. Incidencia da Sífilis congênita no Brasil e sua relação com a Estrategia 

Saude da Familia. Rev.Saúde Publica 2012;46(3):479-86 5-Koss A C,Dunne EF, Warner L. A Systematic Review of 

Epidemiologic Studies Assessing Condom Use and Risk of Syphilis. Sexually Transmitted Diseases, Vol 36, number7, 

july2009 
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Cintia Leci Rodrigues 
 
 

TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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Cintia Leci Rodrigues 
 
 

TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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Cintia Leci Rodrigues 
 
 

TITULO Revisão sobre positividade para Sífilis em puérperas e Sífilis Congênita no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Observa-se uma tendência mundial no reaparecimento da sífilis entre a população em geral e, particularmente, da sífilis 

congênita (SC), tornando-a um desafio para a Saúde Pública. A SC é decorrente da disseminação hematogênica do 

Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A 

maior parte dos casos de congênita precoce é assintomática, levando à ausência de diagnóstico e tratamento, gerando 

graves danos à sua saúde, com repercussões psicológicas e sociais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os fatores de risco e assistência a sífilis congênita no cenário atual. 

 

METODOLOGIA Revisão bibliográfica, com pesquisa em base de dados entre os anos 2008 a 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

No cenário brasileiro, a sífilis gestacional apresenta elevada magnitude e a maior parte dos casos continua sendo 

diagnosticada de forma tardia. Nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de casos, o que 

pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do 

uso de preservativo, falta de acesso ou não realização de pré natal, resistência dos profissionais de saúde à administração 

da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina e ainda a não adesão do parceiro ao tratamento. 

Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de SC se mantenha estão o baixo nível socioeconômico, a 

baixa escolaridade, número de parceiros e, sobretudo, a falta de assistência pré-natal adequada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A assistência ao pré-natal adequada poderia não só reduzir casos de sífilis incidentes durante a gravidez por meio de 

aconselhamento e estímulo ao uso de preservativo, mas também se tratando corretamente os casos prevalentes em futuras 

gestações. Ainda assim, o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor forma de prevenção da SC, sendo a 

sorologia de maior importância. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso, texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com base nos conceitos oR(#38)S constituielemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na área   

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível  

uma seleção do perfil assertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário.É uma ferramenta  

prática, consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de 

desenvolvimento de pessoas, com foco, critérios e clareza. Neste contexto o R(#38)S por competência se realiza através de 

ferramentas mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas    

(Rabaglio 2008). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de R(#38)S por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizações as empresas passaram a exigirmos de seus funcionários,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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TITULO Recrutamento e Seleção por competência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso, texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com base nos conceitos oR(#38)S constituielemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na área   

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível  

uma seleção do perfil assertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário.É uma ferramenta  

prática, consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de 

desenvolvimento de pessoas, com foco, critérios e clareza. Neste contexto o R(#38)S por competência se realiza através de 

ferramentas mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas    

(Rabaglio 2008). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de R(#38)S por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizações as empresas passaram a exigirmos de seus funcionários,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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Rabaglio, Maria Odete.Gestão por competências: ferramentas para atração e captação de talentos humanos,Rio de Janeiro: 

Qualitymark,2008. Chiavenato, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. Como agregar talentos a 

empresa. São Paulo:Atlas,1999. 
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TITULO Recrutamento e Seleção por competência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso, texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com base nos conceitos oR(#38)S constituielemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na área   

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível  

uma seleção do perfil assertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário.É uma ferramenta  

prática, consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de 

desenvolvimento de pessoas, com foco, critérios e clareza. Neste contexto o R(#38)S por competência se realiza através de 

ferramentas mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas    

(Rabaglio 2008). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de R(#38)S por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizações as empresas passaram a exigirmos de seus funcionários,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso, texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com base nos conceitos oR(#38)S constituielemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na área   

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível  

uma seleção do perfil assertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário.É uma ferramenta  

prática, consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de 

desenvolvimento de pessoas, com foco, critérios e clareza. Neste contexto o R(#38)S por competência se realiza através de 

ferramentas mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas    

(Rabaglio 2008). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de R(#38)S por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizações as empresas passaram a exigirmos de seus funcionários,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso, texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Com base nos conceitos oR(#38)S constituielemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na área   

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível  

uma seleção do perfil assertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário.É uma ferramenta  

prática, consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de 

desenvolvimento de pessoas, com foco, critérios e clareza. Neste contexto o R(#38)S por competência se realiza através de 

ferramentas mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas    

(Rabaglio 2008). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de R(#38)S por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizações as empresas passaram a exigirmos de seus funcionários,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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INTRODUCAO 

A disfunção erétil é a uma doença que impede o homem de ter ou de manter ereto o órgão sexual até completar a atividade 

sexual. Estudos mais recentes apontam que a partir dos 40(quarenta) anos quase metade da população masculina sofre  

com tal enfermidade. A natureza da disfunção erétil está intimamente associada a fatores psicogênicos ou orgânicos. As 

causas psicogênicas estão relacionadas a trauma psicológico, problemas de relacionamento e/ou insatisfação com o 

parceiro sexual, pressão familiar ou social e depressão. As causas orgânicas podem ser de origem neurológica (neuropatias 

periféricas, trauma medular esclerose múltipla e pós acidente vascular cerebral); vascular (insuficiência arterial periférica, 

distúrbios veno-oclusivos e hipertensão); endócrina (diabetes, tireoidopatias, hipoganadismo e hiperprolactinemia); 

urológicas (hiperplasia prostática benigna, fibrose do corpo cavernoso, doença de Peyronie e fratura peniana); outras 

disfunções como dislipidemia, síndrome metabólica, insuficiência renal e hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica e 

apnéia do sono. Além disso, a disfunção erétil pode ser induzida por drogas, estado de pós-operatório, pós-radioterapia e 

causas mistas. A avaliação clínica dos homens com disfunção erétil compreende a história detalhada e exame físico,   

exames laboratoriais e exames de imagem, dependendo da hipótese diagnóstica. O tratamento da disfunção erétil será 

baseado na causa, e envolve psicoterapia, modificações do estilo de vida, tratamento clínico e cirúrgico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar e apresentar os principais pontos a respeito do diagnóstico da disfunção erétil na diferenciação entre causa 

psicogênica ou orgânica. 
 

Realizou-se revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se as 

METODOLOGIA palavras-chave: disfunção erétil, diagnóstico, etiologia. Incluíram-se estudos publicados a partir de 2005, em língua 

portuguesa e inglesa 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A história do paciente revela potenciais fatores de risco, bem como diferencia as causas em psicogênicas, orgânicas ou 

mistas. É aplicado um questionário de saúde sexual para homens, que é um dos instrumentos validados mais usados para 

determinar a evolução e gravidade da disfunção erétil. Trata-se de um questionário que classifica e disfunção erétil em 5 

estágios: sem disfunção, disfunção leve, leve a moderada, moderada e grave. O exame físico auxilia no diagnóstico das 

comorbidades associadas à disfunção erétil,. Dentro das causas psicogênicas, é necessário também investigar causas de 

disfunção erétil relacionadas indiretamente à parceira, como atrofia vaginal e vaginismo. Os testes laboratoriais envolvem o 

rastreamento para diabetes, avaliação androgênica, FSH e LH, prolactina, avaliação tireoidiana e perfil lipídico. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A distinção entre causas orgânicas e psicogênicas é feita principalmente pela história sexual, qualidade da ereção ao 

acordar, duração da ereção à masturbação e durante o ato sexual. A variabilidade da função erétil dependendo da 

circunstância é mais comum na disfunção psicogênica do que na orgânica, na qual a dificuldade é mais consistente 
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TITULO Disfunção Erétil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A disfunção erétil é a uma doença que impede o homem de ter ou de manter ereto o órgão sexual até completar a atividade 

sexual. Estudos mais recentes apontam que a partir dos 40(quarenta) anos quase metade da população masculina sofre  

com tal enfermidade. A natureza da disfunção erétil está intimamente associada a fatores psicogênicos ou orgânicos. As 

causas psicogênicas estão relacionadas a trauma psicológico, problemas de relacionamento e/ou insatisfação com o 

parceiro sexual, pressão familiar ou social e depressão. As causas orgânicas podem ser de origem neurológica (neuropatias 

periféricas, trauma medular esclerose múltipla e pós acidente vascular cerebral); vascular (insuficiência arterial periférica, 

distúrbios veno-oclusivos e hipertensão); endócrina (diabetes, tireoidopatias, hipoganadismo e hiperprolactinemia); 

urológicas (hiperplasia prostática benigna, fibrose do corpo cavernoso, doença de Peyronie e fratura peniana); outras 

disfunções como dislipidemia, síndrome metabólica, insuficiência renal e hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica e 

apnéia do sono. Além disso, a disfunção erétil pode ser induzida por drogas, estado de pós-operatório, pós-radioterapia e 

causas mistas. A avaliação clínica dos homens com disfunção erétil compreende a história detalhada e exame físico,   

exames laboratoriais e exames de imagem, dependendo da hipótese diagnóstica. O tratamento da disfunção erétil será 

baseado na causa, e envolve psicoterapia, modificações do estilo de vida, tratamento clínico e cirúrgico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar e apresentar os principais pontos a respeito do diagnóstico da disfunção erétil na diferenciação entre causa 

psicogênica ou orgânica. 
 

Realizou-se revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se as 

METODOLOGIA palavras-chave: disfunção erétil, diagnóstico, etiologia. Incluíram-se estudos publicados a partir de 2005, em língua 

portuguesa e inglesa 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A história do paciente revela potenciais fatores de risco, bem como diferencia as causas em psicogênicas, orgânicas ou 

mistas. É aplicado um questionário de saúde sexual para homens, que é um dos instrumentos validados mais usados para 

determinar a evolução e gravidade da disfunção erétil. Trata-se de um questionário que classifica e disfunção erétil em 5 

estágios: sem disfunção, disfunção leve, leve a moderada, moderada e grave. O exame físico auxilia no diagnóstico das 

comorbidades associadas à disfunção erétil,. Dentro das causas psicogênicas, é necessário também investigar causas de 

disfunção erétil relacionadas indiretamente à parceira, como atrofia vaginal e vaginismo. Os testes laboratoriais envolvem o 

rastreamento para diabetes, avaliação androgênica, FSH e LH, prolactina, avaliação tireoidiana e perfil lipídico. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A distinção entre causas orgânicas e psicogênicas é feita principalmente pela história sexual, qualidade da ereção ao 

acordar, duração da ereção à masturbação e durante o ato sexual. A variabilidade da função erétil dependendo da 

circunstância é mais comum na disfunção psicogênica do que na orgânica, na qual a dificuldade é mais consistente 
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INTRODUCAO 

A disfunção erétil é a uma doença que impede o homem de ter ou de manter ereto o órgão sexual até completar a atividade 

sexual. Estudos mais recentes apontam que a partir dos 40(quarenta) anos quase metade da população masculina sofre  

com tal enfermidade. A natureza da disfunção erétil está intimamente associada a fatores psicogênicos ou orgânicos. As 

causas psicogênicas estão relacionadas a trauma psicológico, problemas de relacionamento e/ou insatisfação com o 

parceiro sexual, pressão familiar ou social e depressão. As causas orgânicas podem ser de origem neurológica (neuropatias 

periféricas, trauma medular esclerose múltipla e pós acidente vascular cerebral); vascular (insuficiência arterial periférica, 

distúrbios veno-oclusivos e hipertensão); endócrina (diabetes, tireoidopatias, hipoganadismo e hiperprolactinemia); 

urológicas (hiperplasia prostática benigna, fibrose do corpo cavernoso, doença de Peyronie e fratura peniana); outras 

disfunções como dislipidemia, síndrome metabólica, insuficiência renal e hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica e 

apnéia do sono. Além disso, a disfunção erétil pode ser induzida por drogas, estado de pós-operatório, pós-radioterapia e 

causas mistas. A avaliação clínica dos homens com disfunção erétil compreende a história detalhada e exame físico,   

exames laboratoriais e exames de imagem, dependendo da hipótese diagnóstica. O tratamento da disfunção erétil será 

baseado na causa, e envolve psicoterapia, modificações do estilo de vida, tratamento clínico e cirúrgico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar e apresentar os principais pontos a respeito do diagnóstico da disfunção erétil na diferenciação entre causa 

psicogênica ou orgânica. 
 

Realizou-se revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se as 

METODOLOGIA palavras-chave: disfunção erétil, diagnóstico, etiologia. Incluíram-se estudos publicados a partir de 2005, em língua 

portuguesa e inglesa 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A história do paciente revela potenciais fatores de risco, bem como diferencia as causas em psicogênicas, orgânicas ou 

mistas. É aplicado um questionário de saúde sexual para homens, que é um dos instrumentos validados mais usados para 

determinar a evolução e gravidade da disfunção erétil. Trata-se de um questionário que classifica e disfunção erétil em 5 

estágios: sem disfunção, disfunção leve, leve a moderada, moderada e grave. O exame físico auxilia no diagnóstico das 

comorbidades associadas à disfunção erétil,. Dentro das causas psicogênicas, é necessário também investigar causas de 

disfunção erétil relacionadas indiretamente à parceira, como atrofia vaginal e vaginismo. Os testes laboratoriais envolvem o 

rastreamento para diabetes, avaliação androgênica, FSH e LH, prolactina, avaliação tireoidiana e perfil lipídico. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A distinção entre causas orgânicas e psicogênicas é feita principalmente pela história sexual, qualidade da ereção ao 

acordar, duração da ereção à masturbação e durante o ato sexual. A variabilidade da função erétil dependendo da 

circunstância é mais comum na disfunção psicogênica do que na orgânica, na qual a dificuldade é mais consistente 
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TITULO Revisão Bibliografica: Fatores de Risco Para Gestação Ectópica 

 

 

INTRODUCAO 
A gravidez ectópica(GE) atualmente representa um problema mundial de morbidade e mortalidade materna no primeiro 

trimestre em todo o mundo, no Brasil é responsavel por dez por cento das mortes 
 

OBJETIVOS Objetivos:Analisar os fatores de risco de maior prevalência para a ocorrência da gravidez ectópica. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma Revisão Sitematica da literatura nas bases BVS, MEDLINE, PUBED sCIELO entre os os anos 2000 e 

2008,incluindo ̀ `estudo de coorte`` e casos controles foram excluidos relatos de caso 
 

 

RESULTADOS 
os estudos mostraram relação com gestação ectopica anterior, cirurgia pélvica previa, uso de dispositivos, estreilização 

feminina, alem da tabela que esta no trabalho 
 

 

CONCLUSOES 
a GE vem apresentando uma diminuição da morbidade nos ultimos anos apesar do aumento da incidencia, devido 

principalmente os meltodos de diagnoticos rapidos 
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TITULO Revisão Bibliografica: Fatores de Risco Para Gestação Ectópica 

 

 

INTRODUCAO 
A gravidez ectópica(GE) atualmente representa um problema mundial de morbidade e mortalidade materna no primeiro 

trimestre em todo o mundo, no Brasil é responsavel por dez por cento das mortes 
 

OBJETIVOS Objetivos:Analisar os fatores de risco de maior prevalência para a ocorrência da gravidez ectópica. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma Revisão Sitematica da literatura nas bases BVS, MEDLINE, PUBED sCIELO entre os os anos 2000 e 

2008,incluindo ̀ `estudo de coorte`` e casos controles foram excluidos relatos de caso 
 

 

RESULTADOS 
os estudos mostraram relação com gestação ectopica anterior, cirurgia pélvica previa, uso de dispositivos, estreilização 

feminina, alem da tabela que esta no trabalho 
 

 

CONCLUSOES 
a GE vem apresentando uma diminuição da morbidade nos ultimos anos apesar do aumento da incidencia, devido 

principalmente os meltodos de diagnoticos rapidos 
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TITULO Revisão Bibliografica: Fatores de Risco Para Gestação Ectópica 

 

 

INTRODUCAO 
A gravidez ectópica(GE) atualmente representa um problema mundial de morbidade e mortalidade materna no primeiro 

trimestre em todo o mundo, no Brasil é responsavel por dez por cento das mortes 
 

OBJETIVOS Objetivos:Analisar os fatores de risco de maior prevalência para a ocorrência da gravidez ectópica. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma Revisão Sitematica da literatura nas bases BVS, MEDLINE, PUBED sCIELO entre os os anos 2000 e 

2008,incluindo ̀ `estudo de coorte`` e casos controles foram excluidos relatos de caso 
 

 

RESULTADOS 
os estudos mostraram relação com gestação ectopica anterior, cirurgia pélvica previa, uso de dispositivos, estreilização 

feminina, alem da tabela que esta no trabalho 
 

 

CONCLUSOES 
a GE vem apresentando uma diminuição da morbidade nos ultimos anos apesar do aumento da incidencia, devido 

principalmente os meltodos de diagnoticos rapidos 
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TITULO Revisão Bibliografica: Fatores de Risco Para Gestação Ectópica 

 

 

INTRODUCAO 
A gravidez ectópica(GE) atualmente representa um problema mundial de morbidade e mortalidade materna no primeiro 

trimestre em todo o mundo, no Brasil é responsavel por dez por cento das mortes 
 

OBJETIVOS Objetivos:Analisar os fatores de risco de maior prevalência para a ocorrência da gravidez ectópica. 
 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma Revisão Sitematica da literatura nas bases BVS, MEDLINE, PUBED sCIELO entre os os anos 2000 e 

2008,incluindo ̀ `estudo de coorte`` e casos controles foram excluidos relatos de caso 
 

 

RESULTADOS 
os estudos mostraram relação com gestação ectopica anterior, cirurgia pélvica previa, uso de dispositivos, estreilização 

feminina, alem da tabela que esta no trabalho 
 

 

CONCLUSOES 
a GE vem apresentando uma diminuição da morbidade nos ultimos anos apesar do aumento da incidencia, devido 

principalmente os meltodos de diagnoticos rapidos 
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TITULO 
Detection of hemoparasites of the genus Hepatozoon in Mesostigmata mites and snakes received and kept in the Instituto 

Butantan 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Mesostigmata mites are hematophagous parasites that can infest a wide diversity of hosts, including captive snakes, and 

have been pointed as potential vector of pathogens. Additionally, snakes are reservoirs of some pathogenic agents such as 

Hepatozoon. Moreover, non-natural hosts can show lesions and clinical sings compatible to a granulomatous hepatitis. In 

captive conditions, the transmission to non-habitual hosts is facilitated. Furthermore, captive mite-infested snakes can have 

detriment in their health status, thus, despite existing quarantine protocols and routine treatments, these are not 

standardized, and therefore mite infestations can still occur. 
 

 

 

OBJETIVOS 
This study aimed to investigate the presence of Hepatozoon in mites and in their snake hosts in the Instituto Butantan, to 

better assess their potential role as vectors of this protozoa. 
 

Snakes received by the venomous animal reception site and kept in the facilities of the Institute were assessed for mites, and 

samples of blood and smears were used for detection of Hepatozoon (CEUAVet protocol n° 7491300715). Mites from 

METODOLOGIA snakes deposited in the Acari Collection (IBSP) of the Instituto Butantan were also examined. DNA of mites and snake blood 

was extracted (Guanidine Isothiocyanate protocol and Invitrogen Extraction Kit, respectively), and molecularly tested for 

Hepatozoon using 18s rRNA primers (HEP-2). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

In total, 1179 snakes were assessed for mites. Of these, eight animals (one Boa constrictor constrictor, one Bothrops 

jararaca, one Corallus hortullanus, three Crotalus durissus terrificus, one Pseudoboa nigra, and one Xenodon neuwiedii), were 

infested with three species of mites (Amheterozercon oudemansi, Ophionyssus natricis and Ophiogongylus rotundus). In 

addition, 10 species of Mesostigmata mites from snakes were examined in the IBSP. On the other hand, none of the 109 

blood smears observed showed gamonts of Hepatozoon, none of the 16 mites PCR-tested yielded positive, and one 

(Bothrops jararaca) of the 50 blood samples yielded positive. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

The results from this study show that Mesostigmata mites, despite infesting a wide number of species of snakes, are 

possibly not the main vectors of Hepatozoon in ophidian hosts, opposed to mites of lizards, which passively transmit the 

protozoa. Nonetheless, this study provides a suitable tool for assessing animal health prior sending the snakes to their final 

destination within the institute despite a low prevalence of Mesostigmata mites and of Hepatozoon. 
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TITULO Fraturas de Antebraço: aspectos epidemiológicos e radiológicos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As fraturas ósseas representam uma preocupação por causarem morbidade e sequelas que podem afetar, especialmente, 

as articulações. Entre os fatores determinantes da probabilidade da ocorrência de fratura encontra-se a intensidade e os 

mecanismos de força do trauma e as resistências do osso à fratura. A magnitude do trauma é um importante fator causador 

da fratura, embora a densidade mineral óssea (DMO), da qual depende a resistência à fratura, também influencie o seu risco. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é revisar características radiológicas e epidemiológicas comumente relacionadas às fraturas      

de antebraço. 
 

Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA 
as palavras-chave: forearm, fractures, epidemiology, radius, ulna. Incluíram-se estudos públicos entre os anos de 2005 a 

2018, em língua portuguesa e inglesa. Serão apresentados casos em forma de ensaio iconográfico de fraturas de antebraço 

diagnosticados através de radiografia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas de antebraço ocorrem com maior incidência em crianças, sendo predominantes no sexo masculino, e após os 

dez anos de idade. As fraturas da extremidade distal do antebraço representam 21% de todas as fraturas que ocorrem em 

sujeitos com menos de 17 anos de idade. O pico de incidência de fraturas no antebraço está na faixa de 13 anos de idade, 

sendo 807 e 140 por 100.000 de meninos e meninas, respectivamente. O rádio é o osso que apresenta uma maior frequência 

de fraturas dos ossos longos em crianças, com 45% das fraturas. As fraturas podem apresentar-se de formas variadas,  

sendo a mais comum a fratura distal de rádio associada a fratura distal de ulna. Raramente, também pode ocorrer fratura 

concomitante de ulna proximal e rádio distal. Outras possíveis formas de apresentação deste tipo de fratura são: fratura 

única de rádio, fratura única de ulna, entre outras. Pode-se identificar que os principais mecanismos de trauma foram: queda 

da própria altura, acidentes de via pública, trauma direto em um caso e agressão física em um caso. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre os tipos de fraturas de antebraço, a fratura concomitante de rádio distal e ulna distal apresenta-se como sendo a mais 

comum. A queda da própria altura foi identificada o mecanismo de trauma mais frequente. A incidência da fratura em 

questão mostrou-se predominante em crianças, do sexo masculino e com pico de ocorrência aos 13 anos. 
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TITULO Fraturas de Antebraço: aspectos epidemiológicos e radiológicos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As fraturas ósseas representam uma preocupação por causarem morbidade e sequelas que podem afetar, especialmente, 

as articulações. Entre os fatores determinantes da probabilidade da ocorrência de fratura encontra-se a intensidade e os 

mecanismos de força do trauma e as resistências do osso à fratura. A magnitude do trauma é um importante fator causador 

da fratura, embora a densidade mineral óssea (DMO), da qual depende a resistência à fratura, também influencie o seu risco. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é revisar características radiológicas e epidemiológicas comumente relacionadas às fraturas      

de antebraço. 
 

Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA 
as palavras-chave: forearm, fractures, epidemiology, radius, ulna. Incluíram-se estudos públicos entre os anos de 2005 a 

2018, em língua portuguesa e inglesa. Serão apresentados casos em forma de ensaio iconográfico de fraturas de antebraço 

diagnosticados através de radiografia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas de antebraço ocorrem com maior incidência em crianças, sendo predominantes no sexo masculino, e após os 

dez anos de idade. As fraturas da extremidade distal do antebraço representam 21% de todas as fraturas que ocorrem em 

sujeitos com menos de 17 anos de idade. O pico de incidência de fraturas no antebraço está na faixa de 13 anos de idade, 

sendo 807 e 140 por 100.000 de meninos e meninas, respectivamente. O rádio é o osso que apresenta uma maior frequência 

de fraturas dos ossos longos em crianças, com 45% das fraturas. As fraturas podem apresentar-se de formas variadas,  

sendo a mais comum a fratura distal de rádio associada a fratura distal de ulna. Raramente, também pode ocorrer fratura 

concomitante de ulna proximal e rádio distal. Outras possíveis formas de apresentação deste tipo de fratura são: fratura 

única de rádio, fratura única de ulna, entre outras. Pode-se identificar que os principais mecanismos de trauma foram: queda 

da própria altura, acidentes de via pública, trauma direto em um caso e agressão física em um caso. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre os tipos de fraturas de antebraço, a fratura concomitante de rádio distal e ulna distal apresenta-se como sendo a mais 

comum. A queda da própria altura foi identificada o mecanismo de trauma mais frequente. A incidência da fratura em 

questão mostrou-se predominante em crianças, do sexo masculino e com pico de ocorrência aos 13 anos. 
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INTRODUCAO 

As fraturas ósseas representam uma preocupação por causarem morbidade e sequelas que podem afetar, especialmente, 

as articulações. Entre os fatores determinantes da probabilidade da ocorrência de fratura encontra-se a intensidade e os 

mecanismos de força do trauma e as resistências do osso à fratura. A magnitude do trauma é um importante fator causador 

da fratura, embora a densidade mineral óssea (DMO), da qual depende a resistência à fratura, também influencie o seu risco. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é revisar características radiológicas e epidemiológicas comumente relacionadas às fraturas      

de antebraço. 
 

Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA 
as palavras-chave: forearm, fractures, epidemiology, radius, ulna. Incluíram-se estudos públicos entre os anos de 2005 a 

2018, em língua portuguesa e inglesa. Serão apresentados casos em forma de ensaio iconográfico de fraturas de antebraço 

diagnosticados através de radiografia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas de antebraço ocorrem com maior incidência em crianças, sendo predominantes no sexo masculino, e após os 

dez anos de idade. As fraturas da extremidade distal do antebraço representam 21% de todas as fraturas que ocorrem em 

sujeitos com menos de 17 anos de idade. O pico de incidência de fraturas no antebraço está na faixa de 13 anos de idade, 

sendo 807 e 140 por 100.000 de meninos e meninas, respectivamente. O rádio é o osso que apresenta uma maior frequência 

de fraturas dos ossos longos em crianças, com 45% das fraturas. As fraturas podem apresentar-se de formas variadas,  

sendo a mais comum a fratura distal de rádio associada a fratura distal de ulna. Raramente, também pode ocorrer fratura 

concomitante de ulna proximal e rádio distal. Outras possíveis formas de apresentação deste tipo de fratura são: fratura 

única de rádio, fratura única de ulna, entre outras. Pode-se identificar que os principais mecanismos de trauma foram: queda 

da própria altura, acidentes de via pública, trauma direto em um caso e agressão física em um caso. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre os tipos de fraturas de antebraço, a fratura concomitante de rádio distal e ulna distal apresenta-se como sendo a mais 

comum. A queda da própria altura foi identificada o mecanismo de trauma mais frequente. A incidência da fratura em 

questão mostrou-se predominante em crianças, do sexo masculino e com pico de ocorrência aos 13 anos. 
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TITULO Fraturas de Antebraço: aspectos epidemiológicos e radiológicos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As fraturas ósseas representam uma preocupação por causarem morbidade e sequelas que podem afetar, especialmente, 

as articulações. Entre os fatores determinantes da probabilidade da ocorrência de fratura encontra-se a intensidade e os 

mecanismos de força do trauma e as resistências do osso à fratura. A magnitude do trauma é um importante fator causador 

da fratura, embora a densidade mineral óssea (DMO), da qual depende a resistência à fratura, também influencie o seu risco. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é revisar características radiológicas e epidemiológicas comumente relacionadas às fraturas      

de antebraço. 
 

Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA 
as palavras-chave: forearm, fractures, epidemiology, radius, ulna. Incluíram-se estudos públicos entre os anos de 2005 a 

2018, em língua portuguesa e inglesa. Serão apresentados casos em forma de ensaio iconográfico de fraturas de antebraço 

diagnosticados através de radiografia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas de antebraço ocorrem com maior incidência em crianças, sendo predominantes no sexo masculino, e após os 

dez anos de idade. As fraturas da extremidade distal do antebraço representam 21% de todas as fraturas que ocorrem em 

sujeitos com menos de 17 anos de idade. O pico de incidência de fraturas no antebraço está na faixa de 13 anos de idade, 

sendo 807 e 140 por 100.000 de meninos e meninas, respectivamente. O rádio é o osso que apresenta uma maior frequência 

de fraturas dos ossos longos em crianças, com 45% das fraturas. As fraturas podem apresentar-se de formas variadas,  

sendo a mais comum a fratura distal de rádio associada a fratura distal de ulna. Raramente, também pode ocorrer fratura 

concomitante de ulna proximal e rádio distal. Outras possíveis formas de apresentação deste tipo de fratura são: fratura 

única de rádio, fratura única de ulna, entre outras. Pode-se identificar que os principais mecanismos de trauma foram: queda 

da própria altura, acidentes de via pública, trauma direto em um caso e agressão física em um caso. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre os tipos de fraturas de antebraço, a fratura concomitante de rádio distal e ulna distal apresenta-se como sendo a mais 

comum. A queda da própria altura foi identificada o mecanismo de trauma mais frequente. A incidência da fratura em 

questão mostrou-se predominante em crianças, do sexo masculino e com pico de ocorrência aos 13 anos. 
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TITULO Fraturas de Antebraço: aspectos epidemiológicos e radiológicos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As fraturas ósseas representam uma preocupação por causarem morbidade e sequelas que podem afetar, especialmente, 

as articulações. Entre os fatores determinantes da probabilidade da ocorrência de fratura encontra-se a intensidade e os 

mecanismos de força do trauma e as resistências do osso à fratura. A magnitude do trauma é um importante fator causador 

da fratura, embora a densidade mineral óssea (DMO), da qual depende a resistência à fratura, também influencie o seu risco. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho é revisar características radiológicas e epidemiológicas comumente relacionadas às fraturas      

de antebraço. 
 

Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA 
as palavras-chave: forearm, fractures, epidemiology, radius, ulna. Incluíram-se estudos públicos entre os anos de 2005 a 

2018, em língua portuguesa e inglesa. Serão apresentados casos em forma de ensaio iconográfico de fraturas de antebraço 

diagnosticados através de radiografia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas de antebraço ocorrem com maior incidência em crianças, sendo predominantes no sexo masculino, e após os 

dez anos de idade. As fraturas da extremidade distal do antebraço representam 21% de todas as fraturas que ocorrem em 

sujeitos com menos de 17 anos de idade. O pico de incidência de fraturas no antebraço está na faixa de 13 anos de idade, 

sendo 807 e 140 por 100.000 de meninos e meninas, respectivamente. O rádio é o osso que apresenta uma maior frequência 

de fraturas dos ossos longos em crianças, com 45% das fraturas. As fraturas podem apresentar-se de formas variadas,  

sendo a mais comum a fratura distal de rádio associada a fratura distal de ulna. Raramente, também pode ocorrer fratura 

concomitante de ulna proximal e rádio distal. Outras possíveis formas de apresentação deste tipo de fratura são: fratura 

única de rádio, fratura única de ulna, entre outras. Pode-se identificar que os principais mecanismos de trauma foram: queda 

da própria altura, acidentes de via pública, trauma direto em um caso e agressão física em um caso. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre os tipos de fraturas de antebraço, a fratura concomitante de rádio distal e ulna distal apresenta-se como sendo a mais 

comum. A queda da própria altura foi identificada o mecanismo de trauma mais frequente. A incidência da fratura em 

questão mostrou-se predominante em crianças, do sexo masculino e com pico de ocorrência aos 13 anos. 
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TITULO Ocorrência de novos citótipos em Scleromystax barbatus (Siluriformes: Callichthyidae). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Introdução A família Callichthyidae, com cerca de 329 espécies conhecidas, é uma das maiores famílias de bagres 

neotropicais. Esses peixes são bastante conhecidos no meio do aquariofilismo sendo encontrados naturalmente em quase 

toda região neotropical, principalmente na Amazônia e nas Guianas. As espécies desse grupo comumente possuem 

distribuição restrita com pequena vagilidade estabelecendo preferencialmente populações locais. Esse perfil tende a 

dificultar o fluxo gênico e favorece a especiação alopátrica. Grande parte das espécies da família costumam viver nas 

margens de rios com diferentes graus de oxigenação resistindo a quase total falta de oxigenação graças à respiração 

acessória no trato digestório. Alguns grupos, no entanto, são compostos por peixes reofílicos vivendo em pequenos 

córregos com águas rápidas e com elevado teor de oxigênio. Dentre os peixes com o perfil reofílico destaca-se os peixes do 

gênero Scleromystax. Esses peixes estão distribuídos por grande extensão na Bacia do Leste, padrão de distribuição esse 

que tem se demonstrado cada vez mais incomum entre os peixes residentes dessa bacia. Scleromistax barbatus por 

exemplo é distribuída por diversas drenagens distintas, desde o estado do Espírito Santo até o Paraná. Por não suportarem 

água salgada as populações das diferentes drenagens são atualmente isoladas e incapacitadas de manterem fluxo gênico. 

S. barbatus já foi alvo de projeto de caracterização cariotípica onde foram identificados dois tipos de citótipos, um com 2n= 

66 (amostras de Morretes e Jaraguá do Sul) e outro com 2n=64 (amostras de Itanhaém e Bertioga). Tendo em vista essa 

variação carotípica o presente trabalho realizou a caracterização cariotípica de exemplares de uma população presente no 

Rio Tavares, município de Ubatuba, situadas mais a norte do que as duas populações já descritas para avaliar qual citótipo 

ocorria nessa localidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Teve como objetivo realizar 

 

MATERIAL E MÉTODOS Para isso 14 exemplares de S. barbatus de Ubatuba foram analisados usando os protocolos de 

METODOLOGIA obtenção de cromossomo metafásico presente em Oliveira 1988 e os cromossomos obtidos foram corados com corante 

Gieamsa. Contados e organizados segundo Levan 1988. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS O Citótpo identificado em Ubatuba apresentou 2n=62 cromossomos, valor esse inédito na literatura. Novas 

análises e metodologias de caracterização cariotípica ainda carecem ser realizadas, como por exemplo marcações de  

sondas teloméricas possibilitando assim identificar os rearranjos cromossômicos envolvidos na produção dessa variação. 

DISCUSSÃO Essa diversidade ao longo da Bacia do Leste pode estar associada às flutuações no nível do mar durante o 

pleistoceno durante os ciclos glaciais, isolando populações e favorecendo a fixação de diferenças. Por outro lado, somando- 

se o fato de a distribuição 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO Nossos resultados sugerem que S. barbatus necessita de uma revisão taxonômica auxiliada por análises 

modernas de delimitação molecular de espécies para assim estumar a verdadeira diversidade e distribuição do grupo. 
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TITULO Ocorrência de novos citótipos em Scleromystax barbatus (Siluriformes: Callichthyidae). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Introdução A família Callichthyidae, com cerca de 329 espécies conhecidas, é uma das maiores famílias de bagres 

neotropicais. Esses peixes são bastante conhecidos no meio do aquariofilismo sendo encontrados naturalmente em quase 

toda região neotropical, principalmente na Amazônia e nas Guianas. As espécies desse grupo comumente possuem 

distribuição restrita com pequena vagilidade estabelecendo preferencialmente populações locais. Esse perfil tende a 

dificultar o fluxo gênico e favorece a especiação alopátrica. Grande parte das espécies da família costumam viver nas 

margens de rios com diferentes graus de oxigenação resistindo a quase total falta de oxigenação graças à respiração 

acessória no trato digestório. Alguns grupos, no entanto, são compostos por peixes reofílicos vivendo em pequenos 

córregos com águas rápidas e com elevado teor de oxigênio. Dentre os peixes com o perfil reofílico destaca-se os peixes do 

gênero Scleromystax. Esses peixes estão distribuídos por grande extensão na Bacia do Leste, padrão de distribuição esse 

que tem se demonstrado cada vez mais incomum entre os peixes residentes dessa bacia. Scleromistax barbatus por 

exemplo é distribuída por diversas drenagens distintas, desde o estado do Espírito Santo até o Paraná. Por não suportarem 

água salgada as populações das diferentes drenagens são atualmente isoladas e incapacitadas de manterem fluxo gênico. 

S. barbatus já foi alvo de projeto de caracterização cariotípica onde foram identificados dois tipos de citótipos, um com 2n= 

66 (amostras de Morretes e Jaraguá do Sul) e outro com 2n=64 (amostras de Itanhaém e Bertioga). Tendo em vista essa 

variação carotípica o presente trabalho realizou a caracterização cariotípica de exemplares de uma população presente no 

Rio Tavares, município de Ubatuba, situadas mais a norte do que as duas populações já descritas para avaliar qual citótipo 

ocorria nessa localidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Teve como objetivo realizar 

 

MATERIAL E MÉTODOS Para isso 14 exemplares de S. barbatus de Ubatuba foram analisados usando os protocolos de 

METODOLOGIA obtenção de cromossomo metafásico presente em Oliveira 1988 e os cromossomos obtidos foram corados com corante 

Gieamsa. Contados e organizados segundo Levan 1988. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS O Citótpo identificado em Ubatuba apresentou 2n=62 cromossomos, valor esse inédito na literatura. Novas 

análises e metodologias de caracterização cariotípica ainda carecem ser realizadas, como por exemplo marcações de  

sondas teloméricas possibilitando assim identificar os rearranjos cromossômicos envolvidos na produção dessa variação. 

DISCUSSÃO Essa diversidade ao longo da Bacia do Leste pode estar associada às flutuações no nível do mar durante o 

pleistoceno durante os ciclos glaciais, isolando populações e favorecendo a fixação de diferenças. Por outro lado, somando- 

se o fato de a distribuição 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO Nossos resultados sugerem que S. barbatus necessita de uma revisão taxonômica auxiliada por análises 

modernas de delimitação molecular de espécies para assim estumar a verdadeira diversidade e distribuição do grupo. 
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TITULO Ocorrência de novos citótipos em Scleromystax barbatus (Siluriformes: Callichthyidae). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Introdução A família Callichthyidae, com cerca de 329 espécies conhecidas, é uma das maiores famílias de bagres 

neotropicais. Esses peixes são bastante conhecidos no meio do aquariofilismo sendo encontrados naturalmente em quase 

toda região neotropical, principalmente na Amazônia e nas Guianas. As espécies desse grupo comumente possuem 

distribuição restrita com pequena vagilidade estabelecendo preferencialmente populações locais. Esse perfil tende a 

dificultar o fluxo gênico e favorece a especiação alopátrica. Grande parte das espécies da família costumam viver nas 

margens de rios com diferentes graus de oxigenação resistindo a quase total falta de oxigenação graças à respiração 

acessória no trato digestório. Alguns grupos, no entanto, são compostos por peixes reofílicos vivendo em pequenos 

córregos com águas rápidas e com elevado teor de oxigênio. Dentre os peixes com o perfil reofílico destaca-se os peixes do 

gênero Scleromystax. Esses peixes estão distribuídos por grande extensão na Bacia do Leste, padrão de distribuição esse 

que tem se demonstrado cada vez mais incomum entre os peixes residentes dessa bacia. Scleromistax barbatus por 

exemplo é distribuída por diversas drenagens distintas, desde o estado do Espírito Santo até o Paraná. Por não suportarem 

água salgada as populações das diferentes drenagens são atualmente isoladas e incapacitadas de manterem fluxo gênico. 

S. barbatus já foi alvo de projeto de caracterização cariotípica onde foram identificados dois tipos de citótipos, um com 2n= 

66 (amostras de Morretes e Jaraguá do Sul) e outro com 2n=64 (amostras de Itanhaém e Bertioga). Tendo em vista essa 

variação carotípica o presente trabalho realizou a caracterização cariotípica de exemplares de uma população presente no 

Rio Tavares, município de Ubatuba, situadas mais a norte do que as duas populações já descritas para avaliar qual citótipo 

ocorria nessa localidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Teve como objetivo realizar 

 

MATERIAL E MÉTODOS Para isso 14 exemplares de S. barbatus de Ubatuba foram analisados usando os protocolos de 

METODOLOGIA obtenção de cromossomo metafásico presente em Oliveira 1988 e os cromossomos obtidos foram corados com corante 

Gieamsa. Contados e organizados segundo Levan 1988. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS O Citótpo identificado em Ubatuba apresentou 2n=62 cromossomos, valor esse inédito na literatura. Novas 

análises e metodologias de caracterização cariotípica ainda carecem ser realizadas, como por exemplo marcações de  

sondas teloméricas possibilitando assim identificar os rearranjos cromossômicos envolvidos na produção dessa variação. 

DISCUSSÃO Essa diversidade ao longo da Bacia do Leste pode estar associada às flutuações no nível do mar durante o 

pleistoceno durante os ciclos glaciais, isolando populações e favorecendo a fixação de diferenças. Por outro lado, somando- 

se o fato de a distribuição 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO Nossos resultados sugerem que S. barbatus necessita de uma revisão taxonômica auxiliada por análises 

modernas de delimitação molecular de espécies para assim estumar a verdadeira diversidade e distribuição do grupo. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO Diagnóstico Diferencial Entre Mastopatia Diabética e Carcinoma Inflamatório 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Embora não se associe habitualmente a mama como um órgão lesado pelas complicações do Diabete Mellitus (DM), até 13% 

dos pacientes insulino-dependentes tipo 1, tem como manifestação patológica a Mastopatia Diabética. Trata-se de uma 

enfermidade benigna, que acomete tipicamente mulheres na pré-menopausa com DM tipo 1 de longa data. Essa patologia 

pode mimetizar um carcinoma mamário; porém, uma adequada pesquisa clínica, imaginológica e histopatológica permite 

estabelecer um diagnóstico definitivo, a fim de evitar intervenções desnecessárias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Estudar a relação entre pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus não controlado e lesões inflamatórias da mama, 

que podem simular um quadro de carcinoma mamário; bem como, apresentar imagens com estes diagnósticos. 
 

Trata-se de um revisão de literatura e ensaio pictórico, que têm caráter descritivo, analítico e retrospectivo, abordando a 

METODOLOGIA 
Mastopatia Diabética bem como carcinoma inflamatório de mama, seu principal diagnóstico diferencial. Foram 

selecionados artigos obtidos pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 2006 a 2016. Os 

descritores utilizados foram: Mastopatia Diabética, Diabettes Mellitus, Doença Benigna da Mama. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A Mastopatia Diabética foi primeiramente descrita por Soler e Khardori, em 1984, como uma enfermidade benigna que 

simulava, clinicamente, carcinoma mamário1. Foram postuladas diversas teorias sobre a sua etiopatogenia, sem que a 

mesma esteja bem definida. Atribui-se a uma reação auto-imune causada pela hiperglicemia ao nível do tecido conjuntivo 

mamário2. O diagnóstico diferencial é feito com o carcinoma inflamatório e o carcinoma lobular invasivo3. Quanto ao seu 

diagnóstico, consideram-se achados clínicos (espessamento ou nódulos mamários endurecidos uni ou bilateral),   

radiológicos (aumento da densidade mamária), ultrassonográficos (acentuada sombra acústica posterior) e histopatológicos 

(fibrose e infiltrado linfocítico perivascular e periductal)1. Acreditamos que os profissionais envolvidos nos cuidados à   

saúde da mulher precisam estar atentos à associação entre Diabete Melito de longa duração e processos inflamatórios da 

mama, para adequadamente tratá-la e evitar-se assim condutas desnecessárias5. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O conhecimento das manifestações clínicas e imaginológicas da Mastopatia Diabética permite o diagnóstico adequado 

desta doença, cujo principal diagnóstico diferencial é o carcinoma mamário1, de modo a evitar intervenções desnecessárias, 

salientando que a exclusão de malignidade é a premissa indispensável3. 
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TITULO O Período Oitocentista e a Construção das Cidades no Circuito da Estrada Real Mineira, entre o Auge e o Declínio 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa contempla o circuito da Estrada Real Mineira entre os séculos XVIII e XIX à partir da comparação e analise dos 

mapas dos primeiros exploradores do dito estado e do livro de Celso Furtado (Formação econômica Brasileira). Partindo 

desses dois objetos de pesquisa para, deste modo, responder os seguintes problemas: qual o grau do impacto sofrido pelas 

cidades que contemplam o circuito da Estrada Real mineira a partir do momento do auge da produção aurífera até o 

momento da estagnação? Como se deu o esquecimento de cidades que contemplavam a Estrada Real Mineira através do 

olhar do escritor Celso Furtado? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

A pesquisa objetiva uma análise crítica e interdisciplinar dos mapas das primeiras vilas criadas pelos primeiros viajantes à 

província mineira, e do capitulo três do livro de Celso Furtado, onde o autor retrata como se deu o povoamento, o fluxo de 

renda e a regressão econômica de Minas Gerais. Para assim, identificar, comparar e expor os contextos que evidenciam o 

esquecimento de cidades que fizeram parte da Estrada Real através da construção das primeiras vilas e da malha urbana 

mineira. 
 

 

 
O método de análise comparativa dos registros históricos (mapas) que começam a desenhar o hoje circuito da Estrada Real, 

METODOLOGIA e da obra de Celso Furtado, que consta-se na leitura sistemática do livro com um olhar voltado ao povoamento e articulação 

das primeiras vilas. 

RESULTADOS  
Deste modo, ao comparar a obra com às evidências cartográficas, será possível problematizar o esquecimento da cidades 

de Minas Gerais em relação à construção da Estrada Real mineira do século XX e XXI. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A forma de análise dos resultados partirá das propostas de Celso Furtado (1976) em relação às ambiguidades entre o auge e 

declínio voltada à economia colonial no período oitocentistas nas cidades que contemplam a Estrada Real mineira, onde o 

declínio econômico subsequente do esquecimento permanece enraigado em cidades que tiveram um papel significativo na 

história brasileira. 
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TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área muito complexa que requer planejamento e 

controle para que a programação possa ocorrer de forma correta. A logística é complexa e é dividida em subáreas, são elas: 

PPCP (planejamento, programação e controle da produção), transporte, estoque e compras. Não é diferente no caso da 

empresa Carrefour, onde a Logística se mantem sempre presente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar um estudo das quatro subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa 

Carrefour. 
 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto de uma maneira 

mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Após pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas necessitam 

funcionar bem para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado. No caso do Carrefour ainda mais, pois é uma 

empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo com excesso. Conforme Ballou (2006), o 

setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da organização. O transporte 

é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes finais, os custos são altos, 

sendo necessário transportar a maior quantidade de produtos com o menor custo possível. O setor de estoque é 

responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre em contato direto com o setor de compras 

para que não falte nenhum item e atrase os processos. Finalizando, no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a 

empresa determina a quantidade que irá produzir e sua estratégia para realizar o objetivo, a segunda letra ‘’P’’ é de 

programação que determina quando a empresa irá realizar o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras 

‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos 

estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em todos os 

ramos empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de forma precisa 

e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, as duas 

precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as subáreas necessitam estar 

relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
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TITULO FORMAS DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE LOGÍSTICA DA EMPRESA CARREFOUR 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A logística é cada vez mais importante no ramo empresarial, sendo uma área muito complexa que requer planejamento e 

controle para que a programação possa ocorrer de forma correta. A logística é complexa e é dividida em subáreas, são elas: 

PPCP (planejamento, programação e controle da produção), transporte, estoque e compras. Não é diferente no caso da 

empresa Carrefour, onde a Logística se mantem sempre presente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar um estudo das quatro subáreas em questão e averiguar como elas contribuem para o processo da empresa 

Carrefour. 
 

Foi aplicada a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, um método de estudo que busca explicar o 

METODOLOGIA assunto de forma mais acessível para que todos os que tenham acesso a ele possam assimilar o assunto de uma maneira 

mais compreensível. Foram utilizados dados secundários, tais como livros e artigos. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Após pesquisa realizada, envolvendo as quatro subáreas pode-se perceber a forte relação entre elas e que todas necessitam 

funcionar bem para que o processo logístico da empresa não seja prejudicado. No caso do Carrefour ainda mais, pois é uma 

empresa que necessita de grande velocidade para repor o estoque, sem deixá-lo com excesso. Conforme Ballou (2006), o 

setor de compras é responsável por adquirir os insumos necessários para todos os processos da organização. O transporte 

é o meio que a empresa vai utilizar para fazer a ligação entre os seus fornecedores e clientes finais, os custos são altos, 

sendo necessário transportar a maior quantidade de produtos com o menor custo possível. O setor de estoque é 

responsável por armazenar os materiais da empresa com segurança e sempre em contato direto com o setor de compras 

para que não falte nenhum item e atrase os processos. Finalizando, no PPCP, o primeiro ‘’P’’ significa planejamento, a 

empresa determina a quantidade que irá produzir e sua estratégia para realizar o objetivo, a segunda letra ‘’P’’ é de 

programação que determina quando a empresa irá realizar o que foi estabelecido no planejamento e por último as letras 

‘’CP’’ que significam controle de produção, esta fatia vigia e analisa se as fases estabelecidas estão dentro dos prazos 

estipulados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com este estudo realizado na empresa Carrefour, pode-se ver a importância da logística. Ela está presente em todos os 

ramos empresariais e necessita de estudo, planejamento e controle para que a mesma possa vir a ocorrer de forma precisa 

e analítica. A logística é uma área complexa, pois necessita da parte de planejamento e da parte operacional, as duas 

precisam caminhar em conjunto para que o setor possa funcionar. Sendo assim todas as subáreas necessitam estar 

relacionadas e alinhavadas com o objetivo da empresa. 
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TITULO Comparação de frete do modal rodoviário e ferroviário na logística de transporte de soja em Container 
 
 

 
INTRODUCAO 

O estudo de caso que será apresentado no trabalho de conclusão de curso é a comparação dos custos logísticos entre o 

modal ferroviário e rodoviário, do transporte de soja em container, com origem na região sul de Minas Gerais e destino Porto 

do Rio de Janeiro. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O foco do presente trabalho é apresentar os custos da  solução  logística  ferroviária  enviada  para  uma  trading  de 

commodities agrícolas (CCR Commodities) e fazer o comparativo com a solução logística no modal rodoviário, evidenciando 

passo a passo do transporte da soja em container, desde a disponibilização do container vazio até a chegada da carga no 

Porto do Rio de Janeiro. Por fim analisar qual a melhor solução logística para a trading agrícola CCR Commodities em termos 

financeiros. 
 

 

 
METODOLOGIA A metodologia utilizada foi à pesquisa exploratória, sendo sua abordagem quantitativa e seu método estudo de caso. 

 
 

 
 

RESULTADOS 

O custo da solução logística da CCR Commodities no modal ferroviário ficou R$ 3.123,63 por container, neste preço, as 

tarifas das operações estão inclusas, tais como handling, estufagem e ponta rodoviária. No modal rodoviário o frete 

considerado foi do menor praticado no mercado até o mais alto. O custo da solução logística da CCR Commodities no modal 

rodoviário considerando o menor preço praticado no mercado ficou R$ 3.217,15 por container e considerando o maior preço 

o custo da solução ficou R$ 4.057,15 por container. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A principal conclusão deste trabalho é que mesmo havendo mais transbordos na solução ferroviária o custo final, ainda sim, 

ficou mais baixo que no modal rodoviário. Em percentual, considerando o menor preço praticado no mercado do modal 

rodoviário, a solução logística ferroviária fica 2,91% mais baixa e se comparado ao preço mais alto do rodoviário a solução 

ferroviária chega a 22,95% mais econômica. Além do aspecto financeiro fica comprovado que a intermodalidade pode 

agrega no serviço prestado pelas ferrovias, abrangendo ainda mais o seu mercado de atuação e reduzindo o custo logístico 

das principais tradings de commodities agrícolas que exportam soja em container. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com 

depressão. A prevalência anual na população em geral de países ocidentais varia entre 3 e 11%, considerada alta. Em 

relação ao Brasil, essa prevalência é tão alarmante que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas com depressão, 

pois tem uma frequência de 10 a 18% de sua população afetada anualmente. Essa doença apresenta elevada incapacidade 

laborativa, alta morbidade e mortalidade. Remete ao desânimo e ao pessimismo, afeta a autoestima, diminui o interesse pelo 

mundo externo e a atividade sexual, causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades 

individuais. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de 

depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à população em geral. É necessária a investigação de 

sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que essa porção da população é pouco diagnosticada e 

inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com 

depressão. A prevalência anual na população em geral de países ocidentais varia entre 3 e 11%, considerada alta. Em 

relação ao Brasil, essa prevalência é tão alarmante que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas com depressão, 

pois tem uma frequência de 10 a 18% de sua população afetada anualmente. Essa doença apresenta elevada incapacidade 

laborativa, alta morbidade e mortalidade. Remete ao desânimo e ao pessimismo, afeta a autoestima, diminui o interesse pelo 

mundo externo e a atividade sexual, causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades 

individuais. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de 

depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à população em geral. É necessária a investigação de 

sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que essa porção da população é pouco diagnosticada e 

inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com 

depressão. A prevalência anual na população em geral de países ocidentais varia entre 3 e 11%, considerada alta. Em 

relação ao Brasil, essa prevalência é tão alarmante que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas com depressão, 

pois tem uma frequência de 10 a 18% de sua população afetada anualmente. Essa doença apresenta elevada incapacidade 

laborativa, alta morbidade e mortalidade. Remete ao desânimo e ao pessimismo, afeta a autoestima, diminui o interesse pelo 

mundo externo e a atividade sexual, causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades 

individuais. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de 

depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à população em geral. É necessária a investigação de 

sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que essa porção da população é pouco diagnosticada e 

inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com 

depressão. A prevalência anual na população em geral de países ocidentais varia entre 3 e 11%, considerada alta. Em 

relação ao Brasil, essa prevalência é tão alarmante que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas com depressão, 

pois tem uma frequência de 10 a 18% de sua população afetada anualmente. Essa doença apresenta elevada incapacidade 

laborativa, alta morbidade e mortalidade. Remete ao desânimo e ao pessimismo, afeta a autoestima, diminui o interesse pelo 

mundo externo e a atividade sexual, causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades 

individuais. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de 

depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à população em geral. É necessária a investigação de 

sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que essa porção da população é pouco diagnosticada e 

inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com 

depressão. A prevalência anual na população em geral de países ocidentais varia entre 3 e 11%, considerada alta. Em 

relação ao Brasil, essa prevalência é tão alarmante que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas com depressão, 

pois tem uma frequência de 10 a 18% de sua população afetada anualmente. Essa doença apresenta elevada incapacidade 

laborativa, alta morbidade e mortalidade. Remete ao desânimo e ao pessimismo, afeta a autoestima, diminui o interesse pelo 

mundo externo e a atividade sexual, causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades 

individuais. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de 

depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à população em geral. É necessária a investigação de 

sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que essa porção da população é pouco diagnosticada e 

inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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TITULO O uso de jogos no ensino de Geografia 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Sabemos que existem diversos métodos de ensino, para serem utilizados em sala de aula. Estes métodos vem sendo discutidos ultimamente, se 

ainda são eficazes e se necessitam de renovação, diante dos diversos meios que afastam alunos das salas de aula. Hoje em dia os docentes tem 

como desafio, tornar estes métodos mais interessantes aos alunos, principalmente quando entramos no contexto de Geografia em sala de aula. 

Podemos usar além dos livros, dos textos na lousa, da leitura colaborativa, da apresentação do mapa mundi, outros métodos mais envolventes, 

lúdicos e dinâmicos em aula. O uso de jogos para auxilar na pratica do ensino aprendizagem na Geografia, é um ótimo recurso. 
 

 

 

OBJETIVOS 
• Mostrar a importância da utilização de Jogos Pedagógicos de Geografia, para a prática de ensino aprendizagem. • Apresentar os pontos positivos no 

uso desta metodologia de ensino. • Analisar o uso de jogos no ensino de Geografia com conteúdos específicos. • Pesquisar teorias da aprendizagem. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para esse projeto, será baseada na coleta de dados de trabalhos feitos, livros e artigos baseados no uso de jogos pedagógicos 

em sala de aula, e na forma sua forma lúdica, através da observação em sala de aula durante o período de estagio. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O uso de jogos para a prática de ensino aprendizagem na Geografia, ajuda o aluno a compreender de forma mais dinâmica o contexto a ser proposto 

pelo professor, atrelado ao fato da inclusão dos jogos, trazer uma melhor aceitação e curiosidade do aluno, que vive atualmente em uma sociedade 

que se atualiza cada vez mais rápido em um mundo tecnologicamente avançado. Na incorporação deste método, temos uma sala de aula mais 

participativa, proativa que contribui assim, para uma relação mais envolvente, dentro do contexto de apropriação do conteúdo Geográfico, a ser 

exposto pelo professor. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Através da introdução de jogos como uma rotina no método de ensino aprendizagem, podemos sair do básico método de ensino, e transformar a 

realidade em sala de aula, aguçando no aluno o interesse em conhecer a Geografia, seu senso critico, auxiliando no seu desenvolvimento, quanto ao 

espirito de cooperação em sala de aula, o respeito diante os colegas e para com o professor, despertando nele o interesse em um mundo cheio de 

possibilidades e conhecimento. 
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TITULO PLANTAS MEDICINAIS DE USO POPULAR NO BAIRRO CONGONHAL, NO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, SP 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As plantas são um importante recurso natural tanto para o homem, quanto para os outros seres vivos, mas não somente 

através da alimentação. Muitas substâncias químicas produzidas pelas plantas são de interesse para a humanidade, 

principalmente em relação a sua atividade terapêutica. Os homens primitivos, assim como os outros animais, faziam uso de 

plantas medicinais por meio de instinto, ou seja, de maneira empírica. Com esses conhecimentos sendo acumulados e 

passados de geração para geração, hoje, famílias ainda fazem uso de diversas plantas in natura, além de fitoterápicos como 

alternativa viável para o tratamento e prevenção de doenças. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Fazer um levantamento de plantas medicinais utilizadas por moradores do bairro Congonhal. Registrar através de fotografia 

e identificar as espécies descritas pela população de acordo com seu modo de consumo, sua finalidade terapêutica, 

verificando a concordância dos relatos com dados obtidos através da literatura. 
 

 

 
O estudo foi realizado no bairro Congonhal, área rural do município de Embu-Guaçu, situado no extremo sul de São Paulo. 

Foram entrevistados 30 moradores, entre 18 e 70 anos, homens e mulheres através de um formulário estruturado (Martins, 

METODOLOGIA 
1998) com dados pessoais dos entrevistados e questões sobre as plantas medicinais utilizadas. As atividades de coleta 

foram efetuadas nos quintais dos próprios moradores durante os meses de maio, junho e agosto de 2018. As residências 

foram escolhidas aleatoriamente de acordo com a área delimitada. Os materiais foram fotografados e amostras coletadas 

para herborização e identificação, através da literatura e exsicatas. 
 

 
 

RESULTADOS 

Até o momento foram levantadas 23 espécies botânicas, distribuídas em 13 famílias, sendo as mais citadas Lamiaceae 

(27%), Asteraceae (14%) e Rutaceae (14%). Dentre os entrevistados, apenas uma moradora não cultivava nenhuma planta 

medicinal. Quanto à parte utilizada, as folhas (96%) são as mais utilizadas nas preparações, sendo o chá (87%) mais citado 

em relação ao modo de preparo. Quanto as indicações, observa-se que a maior parte é utilizada para gripe e tosse, infecções 

e dores de barriga. Entretanto, vale ressaltar que uma mesma planta pode ser utilizada para diversas afecções. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir do presente trabalho, é possível concluir que o a maior parte dos moradores do bairro Congonhal fazem uso de 

plantas medicinais. Tendo sido registrado 23 espécies, distribuídas em 13 famílias. O cultivo dessas plantas é de suma 

importância para a preservação dessas espécies, como também trabalhos que buscam resgatar esse conhecimento popular. 
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TITULO 
Utilização de um indicador quantitativo (Status de Saúde) para avaliação da qualidade de saúde animal de uma propriedade 

de caprinos leiteiros considerando a ocorrência da artrite encefalite caprina. 
 
 

 
INTRODUCAO 

A Artrite encefalite caprina (CAE) é uma das principais doenças que acometem caprinos no Brasil e no mundo e a 

implementação de medidas de controle são dificultadas pela falta de diagnóstico e dificuldade de se avaliar o impacto da 

doença na produtividade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Estabelecer o “status” de saúde animal, utilizando o indicador quantitativo proposto por Padovani et al (2011) em uma 

propriedade de caprinos leiteiros, considerando a frequência de ocorrência da CAE no rebanho e a ocorrência de 

manifestações clínicas da doença no rebanho. 
 

 

 
Neste trabalho, foram utilizados todos os animais de uma propriedade leiteira maiores de 6 meses, sendo 97 fêmeas e 3 

machos. Para determinar a ocorrência da CAE no rebanho, foram coletadas amostras de sangue para a obtenção do soro, 

que era congelado até a realização dos testes de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), para a pesquisa de anticorpos anti- 

METODOLOGIA 
p28 em soro de caprino (BIOVETECH®, Recife, PE). Clinicamente, os animais foram avaliados quanto ao estado geral, à 

ocorrência de artrite utilizando o ICA, que consiste em determinar a diferença entre as medidas da articulação do carpo 

cubital e do metacarpo, sendo negativo quando menor do que 5,5 cm; suspeito entre 6,0 e 6,5 cm e positivo quando maior ou 

igual a 7,0 cm e, ao exame do leite e da glândula mamária (fêmeas lactação). O “status de Saúde” do rebanho para CAE foi 

calculado utilizando o modelo matemático proposto por Padovani et al. (2001). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A frequência de ocorrência da CAE foi de 38%. Não foram notadas alterações do estado geral (Frequências cardíaca e 

respiratória, temperatura e motilidade ruminal) e também não foram encontradas alterações no leite (teste do fundo escuro) 

e na glândula mamaria das fêmeas em lactação que pudessem estar associadas à CAE. Na avaliação do ICA, 29 animais 

foram suspeitos e 7 positivos para artrite. Desses, 25 foram negativos e 11 positivos na IDGA para CAE, mostrando que o 

índice não tem uma boa correlação com a doença. O “status de saúde” do rebanho para a Artrite Encefalite Caprina na 

propriedade foi de 62%. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Considerando apenas uma doença (CAE), numa escala de 0 a 100% foi encontrado um “status de saúde animal”, no capril 

estudado,de 62%, sendo que o maior valor é atribuído ao capril com melhores condições de sanidade, sua determinação 

pode contribuir para avaliar a saúde dos animais dentro de uma propriedade. 
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TITULO 
Utilização de um indicador quantitativo (Status de Saúde) para avaliação da qualidade de saúde animal de uma propriedade 

de caprinos leiteiros considerando a ocorrência da artrite encefalite caprina. 
 
 

 
INTRODUCAO 

A Artrite encefalite caprina (CAE) é uma das principais doenças que acometem caprinos no Brasil e no mundo e a 

implementação de medidas de controle são dificultadas pela falta de diagnóstico e dificuldade de se avaliar o impacto da 

doença na produtividade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Estabelecer o “status” de saúde animal, utilizando o indicador quantitativo proposto por Padovani et al (2011) em uma 

propriedade de caprinos leiteiros, considerando a frequência de ocorrência da CAE no rebanho e a ocorrência de 

manifestações clínicas da doença no rebanho. 
 

 

 
Neste trabalho, foram utilizados todos os animais de uma propriedade leiteira maiores de 6 meses, sendo 97 fêmeas e 3 

machos. Para determinar a ocorrência da CAE no rebanho, foram coletadas amostras de sangue para a obtenção do soro, 

que era congelado até a realização dos testes de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), para a pesquisa de anticorpos anti- 

METODOLOGIA 
p28 em soro de caprino (BIOVETECH®, Recife, PE). Clinicamente, os animais foram avaliados quanto ao estado geral, à 

ocorrência de artrite utilizando o ICA, que consiste em determinar a diferença entre as medidas da articulação do carpo 

cubital e do metacarpo, sendo negativo quando menor do que 5,5 cm; suspeito entre 6,0 e 6,5 cm e positivo quando maior ou 

igual a 7,0 cm e, ao exame do leite e da glândula mamária (fêmeas lactação). O “status de Saúde” do rebanho para CAE foi 

calculado utilizando o modelo matemático proposto por Padovani et al. (2001). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A frequência de ocorrência da CAE foi de 38%. Não foram notadas alterações do estado geral (Frequências cardíaca e 

respiratória, temperatura e motilidade ruminal) e também não foram encontradas alterações no leite (teste do fundo escuro) 

e na glândula mamaria das fêmeas em lactação que pudessem estar associadas à CAE. Na avaliação do ICA, 29 animais 

foram suspeitos e 7 positivos para artrite. Desses, 25 foram negativos e 11 positivos na IDGA para CAE, mostrando que o 

índice não tem uma boa correlação com a doença. O “status de saúde” do rebanho para a Artrite Encefalite Caprina na 

propriedade foi de 62%. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Considerando apenas uma doença (CAE), numa escala de 0 a 100% foi encontrado um “status de saúde animal”, no capril 

estudado,de 62%, sendo que o maior valor é atribuído ao capril com melhores condições de sanidade, sua determinação 

pode contribuir para avaliar a saúde dos animais dentro de uma propriedade. 
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TITULO 
PROPAGANDAS DE BRINQUEDOS E CONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA FEMININA EM SÃO PAULO NO INÍCIO DO SÉCULO XX: UMA 

ANÁLISE INTERDISCIPLINAR 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: O presente projeto de pesquisa possui como tema central o estudo da infância feminina no início do século 

XX, mais precisamente durante os anos de 1889 a 1930, período no qual a mulher encontra-se diante de um novo papel 

social. O estudo pretende analisar propagandas publicadas em jornais e revistas que circulavam na cidade de São Paulo na 

época analisada. Ainda que o gênero seja construído socialmente e reproduzido dentro da família e nas bases estabelecidas 

pela sociedade, a maneira que a criança passa a ser vista e tratada decorre os termos sociais de sua época. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da presente pesquisa é analisar a infância feminina na sociedade paulistana do início do século XX, por intermédio   

das propagandas de brinquedos. 
 

O método de análise dos registros históricos constará do levantamento sistemático de textos e imagens apresentados na 

METODOLOGIA 
documentação delimitada, deste modo, será possível problematizar como as fontes caracterizam a infância feminina pelos 

elementos que permeiam o universo dos brinquedos, assim, o reconhecimento e a representação social pretendida às 

mulheres à época. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Na sociedade paulistana estudada as crianças possuíam brinquedos que eram basicamente uma miniatura do universo 

adulto, dessa maneira, assim como hoje, existiam diferenças em seus objetos lúdicos de acordo com o poder aquisitivo. 

Portanto, é preciso reconhecer os objetos que faziam parte do seu cotidiano para poder conhece-las. Para isso será 

trabalhada a representação da infância feminina, seu contexto histórico por intermédio da interpretação dos brinquedos, em 

específico, dos brinquedos para meninas, vinculados nas propagandas de brinquedos. Pretendemos com o tema, 

demonstrar o potencial em trabalhar com o universo infantil como uma importante fonte para compreender a sociedade. O 

estudo se apoia nas perspectivas interdisciplinares que fundamentam os axiomas propostos por Michel Foucault e Pierre de 

Bourdieu em relação às formas discursivas que visam fins específicos, logo, sua desconstrução. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, compreende-se que a natureza do ser humano passa por diversas mudanças, sempre buscamos aprimoramento e 

deparamos esse fato a partir do universo infantil. Na São Paulo do século XIX em transição para o século XX, com a chegada 

das novas tecnologias, o universo infantil feminino passou por diversas modificações com a passagem do tempo. Assim, a 

imagem da criança do século analisado estava vinculada diretamente ao universo adulto. Às meninas eram transmitidos 

conceitos e padrões predominantemente composto por normas rigorosamente emposto visando prepará-las para o seu 

ambiente social. 
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TITULO Saúde Mental e Desenvolvimento de Transtornos Mentais em Residentes Multiprofissionais 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A saúde mental refere-se não somente a perturbação mental mais sim algo muito mais complexo, sendo entendida como 

inúmeras e profundas interações que abrange fatores biológicos, psicológicos e sociais, podendo assim demostrar e 

evidenciar sua relação com inúmeras doenças orgânicas, contribuindo desta forma como causas de morbidade e 

mortalidade.1 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar os principais sinais e sintomas ocorrem de um processo gradual de desgaste físico e psíquico em residentes de 

saúde. 
 

Revisão bibliográfica de textos completos, em português, com recorte temporal de 05 anos nas bases de dados SCielo, 

METODOLOGIA BDENF, PubMed com os descritores Residência Hospitalar e Residência hospitalar, Transtorno Mental, Internato e 

Residência. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A residência torna-se um dos períodos mais estressantes da formação dos profissionais, os deixando expostos a 

sofrimentos que podem provocar alterações comportamentais e mentais. Fatores que criam sentimentos de frustação, 

ansiedade, depressão, incertezas, aumentando assim o desgaste emocional e mental. Outros fatores podem estar 

relacionados, como a intensa carga horaria de 60h semanais, sobre carga de trabalho, falta de autonomia, excesso de 

autoridade dos preceptores, principalmente a substituição de funcionais em períodos de folga ou falta de funcionários nos 

setores do hospital e desvios de função.2, 3 Algumas síndromes ocorrem de um processo gradual de desgaste físico e 

psíquico. Ocorrendo exaustão e esgotamento emocional, distúrbios do sono, dores musculares, cansaço constante, 

alteração da memória, ansiedade, irritabilidade e frustação. Além disso, podem ocorrer problemas relacionados com a 

qualidade do ensino, e características individuais e situações pessoais como a vulnerabilidade psicológica. Desta forma  

pode ser observado na literatura que a depressão e a privação do sono estão como os mais relevantes problemas que 

atingem os residentes.3,4 Neste contexto os profissionais de saúde principalmente residentes são os grupos que tem 

maiores riscos de desenvolverem estresse ocupacional. Destacando-se os distúrbios do sono que são comuns devido a 

longas jornadas de trabalho podendo levar a deterioração mental, física e psicológica, além de pouco tempo para descanso, 

diminuição para vida social e lazer, sendo marcado por mudanças drásticas no estilo de vida podendo levar a prejuízos na 

saúde física e mental.2,4 
 

 

 

CONCLUSOES 
É necessário que os profissionais matriculados em programas de residência multiprofissional se atentem para os principais 

sinais e sintomas para os distúrbios mentais para prevenir possíveis patologias adquiridas durante a função. 
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TITULO O programa de residência em enfermagem como melhoria da prática profissional 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Há evidências de que os cursos de graduação no país têm investido em profissionais que intervenham positivamente para 

as mudanças nos modelos de atenção em saúde, seja pelas inovações no processo ensino-aprendizagem com uma nova 

concepção sobre o sistema de saúde, bem como pela oportunidade de desenvolver uma formação crítico-reflexiva de 

trabalhadores com repercussões na qualificação do cuidado ofertado.¹ O Sistema Único de Saúde (SUS), atua protagonista 

na construção das políticas orientadoras da formação, desenvolvimento, distribuição, regulação e gestão dos profissionais 

de saúde, tem fortificado sua preocupação com a lógica da saúde individual e coletiva prestada aos usuários. A fim de 

alcançar a consolidação de seus princípios, uma das estratégias difundidas pelo SUS foi a criação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS).² 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o papel da residência em Enfermagem como melhoria da prática profissional. 

 

Revisão de literatura nos periódicos SCIELO(#60) BDENF e MEDLINE indexados na BIREME, de artigos com textos completos, 

METODOLOGIA recorte temporal de 10 anos e língua portuguesa. Foram selecionados artigos com os descritores: internato e residência, 

educação em enfermagem e cuidados de enfermagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A residência em enfermagem caracteriza-se como treinamento em serviço e possibilita ao enfermeiro recém-graduado o 

crescimento profissional através do aperfeiçoamento de habilidades técnicas e obtenção do título de especialista na área de 

escolha. Esse tipo de qualificação eleva a qualidade da assistência no serviço de saúde e forma profissionais mais bem 

preparados para a prática profissional, com condições de atender os grandes centros do país, onde a tecnologia exige maior 

conhecimento e especialização. 1,3 É caracterizada por sua dedicação exclusiva que põe o enfermeiro residente em contato 

direto com os pacientes, acompanhando sua evolução exclusiva e cumprindo atividades teórico-práticas, é uma 

especialização com 80% das atividades voltadas à prática e 20% à teoria e possui rígido esquema de treinamento.4 O 

enfermeiro representa parte fundamental na equipe multiprofissional atuante na Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências, pois a ele cabe executar atividades de atenção e assistência, bem como ações gerenciais e de promoção à 

saúde, proporcionando a qualidade na assistência.2 A modalidade de pós-graduação no formato de Residência 

Multiprofissional representa uma estratégia para preparação dos enfermeiros a atuarem em suas realidades de trabalho de 

forma a produzir intervenções efetivas da enfermagem, incluindo a articulação com as demais áreas da saúde.4 Ainda, a 

oportunidade de realizar educação em serviço possibilita ao enfermeiro refletir sobre o cotidiano prático, identificando as 

fragilidades dos serviços, sugerindo ações e propostas para a melhoria dos mesmos. A prática reflexiva traz à luz a 

percepção da necessidade da atualização constante dos enfermeiros e a necessidade de especialização para atuar em 

unidades que prestam cuidados à pacientes em situação crítica de vida.4 
 

 

 

CONCLUSOES 
A residência em Enfermagem proporciona aumentar o conhecimento do profissional e consecutivamente, melhorar a 

qualidade assistência prestada por estes profissionais. 
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TITULO Tratamentos conservadores para os tumores odontogênicos 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os tumores odontogênicos são um grupo de lesões complexas de diversos tipos histópatologicos e comportamentos 

clinícos, sendo formado a partir do epitélio odontogênico e o ectomesênquima odontogênico. Os tumores odontogênicos 

vão desde proliferações de tecidos hamartomatosos (malformações semelhantes a tumor) ou não neoplásicos, até 

neoplasias malignas com capacidade metastática, Sendo exclusivo dos maxilares e, por extensão, quase exclusivos da 

odontologia. São comparativamente raros, compreendendo cerca de 4,79% de todas as amostras de biópsia oral e 

maxilofacial diagnosticadas . 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os métodos de tratamentos conservadores e sua efetividade mediante a 

revisão literária. 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

odontogenic tumors, treatments e conservative treatments. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Os tratamentos dos tumores odontogênicos ainda são controversos, sendo baseado nos subtipos, característica infiltrativa 

e taxa de recorrência, os tumores podem ser tratados por meios de manejos radicais, ou conservadores, nos quais os 

tratamentos radicais são feitos através de resseção segmentar ou marginais. E os conservadores por meio de 

marsupialização/descompressão, enucleação, curetagem e osteotomia periférica. A técnica de 

marsupialização/descompressão tem o objetivo de reduzir o tamanho da lesão para facilitar a sua remoção total 

posteriormente, otimizando a enucleação. Enucleação é definida como a remoção de uma lesão sem ruptura, sendo 

freqüentemente combinada com modalidades de tratamento adjuvante, já a osteotomia periférica é feito com instrumentos 

rotatórios sendo feito a remoção média de 1-2 mm de osso. Lau e Samman revisaram as modalidades de tratamento para 

ameloblastoma e relataram que a maior taxa de recorrência (30,5%) foi observada com enucleação única, enquanto a menor 

(3,6%) foi observada com ressecção. Conseqüentemente, eles também descobriram que a taxa de recorrência foi diminuída 

(18%) quando a marsupialização foi aplicada antes da curetagem. Esses achados foram relacionados aos resultados de 

Sampson e Pogrel, nos quais lesões menores expressam melhor resposta ao tratamento conservador. Bruno R. chrcanovic 

et al., (2018) realizou uma analise em 1.692 casos de mixoma mostrando a efetividade dos diferentes tipos de tratamentos, 

Enquanto a curetagem (31. 3%) apresentaram maior taxa de recidiva, ressecção marginal (1,3%) e ressecção segmentar 

(3,1%) os menores. Enucleação + osteotomia periférica (6,7%) apresentaram melhores resultados que a enucleação (13,1%) 

ou enucleação + curetagem (12,7%). Em comparação com as lesões uniloculares, as multiloculares foram significativamente 

mais prevalentes nas mandíbulas, apresentaram maior expansão, maior tamanho médio e foram mais frequentemente 

tratadas pela ressecção segmentar. Nayara S. De Castro et al., (2018) analisou 1331 queratocistos, onde foram tratados por 

tratamentos cirúrgicos conservadores, e 261 casos (19,8%) apresentaram recidiva. No entanto, menores taxas de 

recorrência total foram observadas após descompressão seguida de enucleação (11,9%) e marsupialização seguida de 

enucleação (17,8%). Em contraste, apenas a enucleação mostrou uma taxa de recorrência total de 20,8%. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluirmos que os tratamentos radicais apresentam a menor taxa de recidiva, Porém os 

tratamentos conservadores apresentam taxas aceitáveis, devendo ser estudado como uns dos tratamentos efetivos para os 

tumores . 
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TITULO Tratamentos conservadores para os tumores odontogênicos 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os tumores odontogênicos são um grupo de lesões complexas de diversos tipos histópatologicos e comportamentos 

clinícos, sendo formado a partir do epitélio odontogênico e o ectomesênquima odontogênico. Os tumores odontogênicos 

vão desde proliferações de tecidos hamartomatosos (malformações semelhantes a tumor) ou não neoplásicos, até 

neoplasias malignas com capacidade metastática, Sendo exclusivo dos maxilares e, por extensão, quase exclusivos da 

odontologia. São comparativamente raros, compreendendo cerca de 4,79% de todas as amostras de biópsia oral e 

maxilofacial diagnosticadas . 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os métodos de tratamentos conservadores e sua efetividade mediante a 

revisão literária. 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

odontogenic tumors, treatments e conservative treatments. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Os tratamentos dos tumores odontogênicos ainda são controversos, sendo baseado nos subtipos, característica infiltrativa 

e taxa de recorrência, os tumores podem ser tratados por meios de manejos radicais, ou conservadores, nos quais os 

tratamentos radicais são feitos através de resseção segmentar ou marginais. E os conservadores por meio de 

marsupialização/descompressão, enucleação, curetagem e osteotomia periférica. A técnica de 

marsupialização/descompressão tem o objetivo de reduzir o tamanho da lesão para facilitar a sua remoção total 

posteriormente, otimizando a enucleação. Enucleação é definida como a remoção de uma lesão sem ruptura, sendo 

freqüentemente combinada com modalidades de tratamento adjuvante, já a osteotomia periférica é feito com instrumentos 

rotatórios sendo feito a remoção média de 1-2 mm de osso. Lau e Samman revisaram as modalidades de tratamento para 

ameloblastoma e relataram que a maior taxa de recorrência (30,5%) foi observada com enucleação única, enquanto a menor 

(3,6%) foi observada com ressecção. Conseqüentemente, eles também descobriram que a taxa de recorrência foi diminuída 

(18%) quando a marsupialização foi aplicada antes da curetagem. Esses achados foram relacionados aos resultados de 

Sampson e Pogrel, nos quais lesões menores expressam melhor resposta ao tratamento conservador. Bruno R. chrcanovic 

et al., (2018) realizou uma analise em 1.692 casos de mixoma mostrando a efetividade dos diferentes tipos de tratamentos, 

Enquanto a curetagem (31. 3%) apresentaram maior taxa de recidiva, ressecção marginal (1,3%) e ressecção segmentar 

(3,1%) os menores. Enucleação + osteotomia periférica (6,7%) apresentaram melhores resultados que a enucleação (13,1%) 

ou enucleação + curetagem (12,7%). Em comparação com as lesões uniloculares, as multiloculares foram significativamente 

mais prevalentes nas mandíbulas, apresentaram maior expansão, maior tamanho médio e foram mais frequentemente 

tratadas pela ressecção segmentar. Nayara S. De Castro et al., (2018) analisou 1331 queratocistos, onde foram tratados por 

tratamentos cirúrgicos conservadores, e 261 casos (19,8%) apresentaram recidiva. No entanto, menores taxas de 

recorrência total foram observadas após descompressão seguida de enucleação (11,9%) e marsupialização seguida de 

enucleação (17,8%). Em contraste, apenas a enucleação mostrou uma taxa de recorrência total de 20,8%. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluirmos que os tratamentos radicais apresentam a menor taxa de recidiva, Porém os 

tratamentos conservadores apresentam taxas aceitáveis, devendo ser estudado como uns dos tratamentos efetivos para os 

tumores . 
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TITULO Tratamentos conservadores para os tumores odontogênicos 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os tumores odontogênicos são um grupo de lesões complexas de diversos tipos histópatologicos e comportamentos 

clinícos, sendo formado a partir do epitélio odontogênico e o ectomesênquima odontogênico. Os tumores odontogênicos 

vão desde proliferações de tecidos hamartomatosos (malformações semelhantes a tumor) ou não neoplásicos, até 

neoplasias malignas com capacidade metastática, Sendo exclusivo dos maxilares e, por extensão, quase exclusivos da 

odontologia. São comparativamente raros, compreendendo cerca de 4,79% de todas as amostras de biópsia oral e 

maxilofacial diagnosticadas . 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os métodos de tratamentos conservadores e sua efetividade mediante a 

revisão literária. 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

odontogenic tumors, treatments e conservative treatments. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Os tratamentos dos tumores odontogênicos ainda são controversos, sendo baseado nos subtipos, característica infiltrativa 

e taxa de recorrência, os tumores podem ser tratados por meios de manejos radicais, ou conservadores, nos quais os 

tratamentos radicais são feitos através de resseção segmentar ou marginais. E os conservadores por meio de 

marsupialização/descompressão, enucleação, curetagem e osteotomia periférica. A técnica de 

marsupialização/descompressão tem o objetivo de reduzir o tamanho da lesão para facilitar a sua remoção total 

posteriormente, otimizando a enucleação. Enucleação é definida como a remoção de uma lesão sem ruptura, sendo 

freqüentemente combinada com modalidades de tratamento adjuvante, já a osteotomia periférica é feito com instrumentos 

rotatórios sendo feito a remoção média de 1-2 mm de osso. Lau e Samman revisaram as modalidades de tratamento para 

ameloblastoma e relataram que a maior taxa de recorrência (30,5%) foi observada com enucleação única, enquanto a menor 

(3,6%) foi observada com ressecção. Conseqüentemente, eles também descobriram que a taxa de recorrência foi diminuída 

(18%) quando a marsupialização foi aplicada antes da curetagem. Esses achados foram relacionados aos resultados de 

Sampson e Pogrel, nos quais lesões menores expressam melhor resposta ao tratamento conservador. Bruno R. chrcanovic 

et al., (2018) realizou uma analise em 1.692 casos de mixoma mostrando a efetividade dos diferentes tipos de tratamentos, 

Enquanto a curetagem (31. 3%) apresentaram maior taxa de recidiva, ressecção marginal (1,3%) e ressecção segmentar 

(3,1%) os menores. Enucleação + osteotomia periférica (6,7%) apresentaram melhores resultados que a enucleação (13,1%) 

ou enucleação + curetagem (12,7%). Em comparação com as lesões uniloculares, as multiloculares foram significativamente 

mais prevalentes nas mandíbulas, apresentaram maior expansão, maior tamanho médio e foram mais frequentemente 

tratadas pela ressecção segmentar. Nayara S. De Castro et al., (2018) analisou 1331 queratocistos, onde foram tratados por 

tratamentos cirúrgicos conservadores, e 261 casos (19,8%) apresentaram recidiva. No entanto, menores taxas de 

recorrência total foram observadas após descompressão seguida de enucleação (11,9%) e marsupialização seguida de 

enucleação (17,8%). Em contraste, apenas a enucleação mostrou uma taxa de recorrência total de 20,8%. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluirmos que os tratamentos radicais apresentam a menor taxa de recidiva, Porém os 

tratamentos conservadores apresentam taxas aceitáveis, devendo ser estudado como uns dos tratamentos efetivos para os 

tumores . 
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TITULO QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO ASSOCIADO À FIBROMIALGIA 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos, especialmente a pele, 

sistema musculoesquelético e rim, entre outros e a Fibromialgia é uma Síndrome Reumática, caracterizada por dor 

musculoesquelética difusa e crônica e sítios dolorosos específicos à palpação. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever os principais cuidados para melhorar na qualidade de vida do portador de LES associado à Fibromialgia. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão de literatura que tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torna-lo mais explícito. Com recorte temporal de 10 anos em língua portuguesa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Para melhorar a qualidade de vida dos portadores de LES associado à fibromialgia é necessário orientar o portador a: 

melhorar hábitos de vida como alimentação, condicionamento físico, uso de protetor solar diariamente, ter boas condições 

de higiene, manter-se esclarecido sobre a influência do estresse físico e psicológico, variações climáticas e sedentarismo 

além de boas condições de sono e evitar uso de estimulantes orais, como exemplo cafeína e chocolates 1,2,3,4,5. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Nosso estilo de vida pode nos conduzir a práticas inapropriadas, que de alguma forma podem comprometer nossa saúde, 

seja ela física ou mental, e nos conduzir as doenças crônicas. 
 
 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

1. Santos, MR; Moro CMC; Vosgerau DSR. Protocolo para avaliação física em portadores de síndrome de fibromialgia. 

Revista Brasileira Reumatologia. 2014: 54 (2): 117-123 2. Araújo, ALPK; Paliares, IC; Araújo, MIPK; Novo NF; Cadaval RAM; 

Martinez JE. A associação fibromialgia e lúpus eritematoso sistêmico altera a apresentação e a gravidade de ambas as 

doenças. Revista Brasileira Reumatologia. 2015; 5.5 (1): 37-42. Medline 3. Santos, AMB; Assumpção, A; Matsutani LA; 

Pereira CAB; Lage, LV; Marques AP. Depressão e qualidade de vida em pacientes com fibromialgia. Revista Brasileira de 

Fisioterapia. São Carlos, 2006; 10 (3): 317-24. 4. Martinez, JE; Fujisawa RM; Carvalho, TC; Gianini RJ. Correção entre a 

contagem dos pontos dolorosos na fibromialgia com a intensidade dos sintomas e seu impacto na qualidade de vida. 

Revista Brasileira Reumatologia. 2009; 49 (1): 32-8 5. Provenza JR, Pollak DF, Martinez JE, Paiva EV, Helfenstein M; 

Heymann R; Matos JMC; Souza EJR. Dor, qualidade de vida, autopercepção de saúde e depressão de pacientes com 

fibromialgia, tratados com hidrocinesioterapia, 2013; 53 (6): 494-500. 
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TITULO MECANISMOS DE MERCADO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Comércio Eletrônico ou E-commerce é um tipo de comércio de venda não presencial; não se trata apenas de uma jogada 

comercial feita por um meio virtual; é feito especificamente através das plataformas digitais eletrônicas como: 

computadores, tablets e smartphones. O Comércio Eletrônico, segundo Turban (2004), compreende qualquer tipo de 

negocio/transação comercial que implica a transferência de informações através da internet. Atualmente o Comercio 

Eletrônico disponibiliza vários tipos de produtos e serviços que o consumidor possa adquirir hoje, que antes não pareciam 

imagináveis de ser comercializados através desse tipo de comércio. 
 

 

 
OBJETIVOS Definir mercados eletrônicos e relacionar seus componentes. 

 

A migração das relações de compra e venda para esse meio digital é uma das principais tendências do mercado. Apesar do 

METODOLOGIA risco devido à resistência das pessoas em um primeiro momento e pelo fato de não adquirirem produtos e serviços pela 

internet, apostar em novos segmentos com produtos de menor concorrência pode se tornar para a loja virtual um diferencial. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O Mercado Eletrônico está hoje presente no dia a dia das empresas e dos consumidores, afetando e mudando as formas de 

relacionamento entre as partes envolvidas nas transações. Muito se tem dito como o comércio eletrônico afeta os lucros, 

processos de compras, distribuição e produtividade das empresas. Business to Business - B2B - (empresa-empresa): é o 

nome que se dá às transações comerciais entre empresas, Business to Consumer- B2C - (empresa - consumidor): nesta 

categoria, a empresa vende diretamente ao consumidor. Business to Goverment- B2G - (empresa - governo): abrange todas 

as transações entre as empresas e organizações governamentais. Consumer to Goverment- C2G - (consumidor - governo): 

com o crescimento das categorias empresa-consumidor e empresa-governo, os governos podem estender suas interações 

eletrônicas com o consumidor, como é o caso do Imposto de Renda. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Um e-commerce desenvolvido com acesso por tablets e smartphones oferece ao consumidor uma melhor visibilidade dos 

produtos anunciados proporcionando uma experiência agradável ao acessá-lo tornando a ação mais prática, onde o 

consumidor ganha mais agilidade e tempo para a consulta. As redes de e-commerce estão investindo também em selos de 

segurança para compras via site mantendo a compra segura; dessa forma tudo isso ajuda a impulsionar as vendas do 

comércio eletrônico e seus aplicativos de vendas. 
 

 

 

REFERENCIAS 
TURBAN, EFRAIN e KING, DAVID - Comércio eletrônico, estratégia e gestão. Editora Prentice Hall 2004. Site: 

http://bibliotecadigital.fgv.br 
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TITULO MECANISMOS DE MERCADO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Comércio Eletrônico ou E-commerce é um tipo de comércio de venda não presencial; não se trata apenas de uma jogada 

comercial feita por um meio virtual; é feito especificamente através das plataformas digitais eletrônicas como: 

computadores, tablets e smartphones. O Comércio Eletrônico, segundo Turban (2004), compreende qualquer tipo de 

negocio/transação comercial que implica a transferência de informações através da internet. Atualmente o Comercio 

Eletrônico disponibiliza vários tipos de produtos e serviços que o consumidor possa adquirir hoje, que antes não pareciam 

imagináveis de ser comercializados através desse tipo de comércio. 
 

 

 
OBJETIVOS Definir mercados eletrônicos e relacionar seus componentes. 

 

A migração das relações de compra e venda para esse meio digital é uma das principais tendências do mercado. Apesar do 

METODOLOGIA risco devido à resistência das pessoas em um primeiro momento e pelo fato de não adquirirem produtos e serviços pela 

internet, apostar em novos segmentos com produtos de menor concorrência pode se tornar para a loja virtual um diferencial. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O Mercado Eletrônico está hoje presente no dia a dia das empresas e dos consumidores, afetando e mudando as formas de 

relacionamento entre as partes envolvidas nas transações. Muito se tem dito como o comércio eletrônico afeta os lucros, 

processos de compras, distribuição e produtividade das empresas. Business to Business - B2B - (empresa-empresa): é o 

nome que se dá às transações comerciais entre empresas, Business to Consumer- B2C - (empresa - consumidor): nesta 

categoria, a empresa vende diretamente ao consumidor. Business to Goverment- B2G - (empresa - governo): abrange todas 

as transações entre as empresas e organizações governamentais. Consumer to Goverment- C2G - (consumidor - governo): 

com o crescimento das categorias empresa-consumidor e empresa-governo, os governos podem estender suas interações 

eletrônicas com o consumidor, como é o caso do Imposto de Renda. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Um e-commerce desenvolvido com acesso por tablets e smartphones oferece ao consumidor uma melhor visibilidade dos 

produtos anunciados proporcionando uma experiência agradável ao acessá-lo tornando a ação mais prática, onde o 

consumidor ganha mais agilidade e tempo para a consulta. As redes de e-commerce estão investindo também em selos de 

segurança para compras via site mantendo a compra segura; dessa forma tudo isso ajuda a impulsionar as vendas do 

comércio eletrônico e seus aplicativos de vendas. 
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TURBAN, EFRAIN e KING, DAVID - Comércio eletrônico, estratégia e gestão. Editora Prentice Hall 2004. Site: 
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TITULO obesidade infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é uma doença de prevalência crescente e que, atualmente, assume caráter epidemiológico como principal 

problema de saúde pública na sociedade contemporânea (1). Decorre de fatores genéticos (obesidade endógena), 

comportamentais e ambientais (obesidade exógena - atribuída a fatores como alimentação, hábitos, ambiente familiar e 

escolar) e pode se iniciar em qualquer idade. Quando surge precocemente, está associada a diferentes comorbidades em 

idades mais tardias. As consequências podem ser graves: repercussões cardiovasculares, metabólicas, anatômicas e 

psicológicas (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Revisão literária sobre a obesidade infantil e identificar as principais consequências associadas e sua prevenção. 

 

METODOLOGIA Utilizaram-se os sites científicos, Scielo e Pubmed, entre 2010 e 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade infantil traz repercussões clínicas que levam à morbidade leve a moderada ou mesmo a condições 

potencialmente letais, em longo prazo. Pode-se afirmar que as consequências da obesidade têm implicações de caráter 

cardiovascular, metabólico, anatômico, psicológico e comportamental. Distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

podem ser achados isolados de exames clínicos ou laboratoriais e a combinação entre resistência à insulina, hiperglicemia, 

hipertensão arterial sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição do HDL constitui o diagnóstico de síndrome metabólica, 

com sérias repercussões para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares na vida adulta. (2) As repercussões 

anatômicas em relação à obesidade são comuns como o aumento de peso que leva à sobrecarga de articulações e ossos, 

principalmente dos joelhos; trauma nas articulações, fraturas, distúrbios de crescimento; apneia do sono ; e alterações 

anatômicas em laringe, tórax e abdome. Além disso, a obesidade causa repercussões sobre a atividade neurológica da 

criança e pode levar à sonolência e distúrbios da aprendizagem. Outras alterações menos comuns, como ovários 

policísticos e esteatose hepática não alcoólica, são mais prevalentes na fase adulta. São verificadas alterações de pele com 

risco aumentado de desenvolvimento de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. Não 

existe consenso na literatura sobre a ligação da obesidade à depressão. Porém, sintomas depressivos são comuns no 

paciente pediátrico e constituem diagnóstico diferencial de distúrbios do sono ou doenças endocrinológicas. Mais 

comumente são constatados tristeza, problemas de aprendizado e transtornos familiares. É importante a implementação de 

medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância, como ampliação de políticas de saúde com educação 

nutricional, desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos, legislação 

específica para a rotulagem, publicidade e propaganda de alimentos. Além disso, é fundamental a atuação do pediatra, por 

meio de atendimento individualizado, especialmente se a criança ou adolescente já apresenta excesso de peso. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A obesidade infantil está relacionada a prevalência aumentada de doenças metabólicas e cardiovasculares em idade 

precoce. O domínio das suas consequências e recursos preventivos devem fazer parte das habilidades médicas. 
 
 

 
REFERENCIAS 

1. Miranda JMQ, Ornelas EM, Wichi RB. Obesidade infantil e fatores de risco cardiovasculares; Childhood obesity and 

cardiovascular risk factors. Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 

España y Portugal. ConScientiae Saúde, 2011;10(1):175-180. 
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TITULO obesidade infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é uma doença de prevalência crescente e que, atualmente, assume caráter epidemiológico como principal 

problema de saúde pública na sociedade contemporânea (1). Decorre de fatores genéticos (obesidade endógena), 

comportamentais e ambientais (obesidade exógena - atribuída a fatores como alimentação, hábitos, ambiente familiar e 

escolar) e pode se iniciar em qualquer idade. Quando surge precocemente, está associada a diferentes comorbidades em 

idades mais tardias. As consequências podem ser graves: repercussões cardiovasculares, metabólicas, anatômicas e 

psicológicas (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Revisão literária sobre a obesidade infantil e identificar as principais consequências associadas e sua prevenção. 

 

METODOLOGIA Utilizaram-se os sites científicos, Scielo e Pubmed, entre 2010 e 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade infantil traz repercussões clínicas que levam à morbidade leve a moderada ou mesmo a condições 

potencialmente letais, em longo prazo. Pode-se afirmar que as consequências da obesidade têm implicações de caráter 

cardiovascular, metabólico, anatômico, psicológico e comportamental. Distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

podem ser achados isolados de exames clínicos ou laboratoriais e a combinação entre resistência à insulina, hiperglicemia, 

hipertensão arterial sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição do HDL constitui o diagnóstico de síndrome metabólica, 

com sérias repercussões para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares na vida adulta. (2) As repercussões 

anatômicas em relação à obesidade são comuns como o aumento de peso que leva à sobrecarga de articulações e ossos, 

principalmente dos joelhos; trauma nas articulações, fraturas, distúrbios de crescimento; apneia do sono ; e alterações 

anatômicas em laringe, tórax e abdome. Além disso, a obesidade causa repercussões sobre a atividade neurológica da 

criança e pode levar à sonolência e distúrbios da aprendizagem. Outras alterações menos comuns, como ovários 

policísticos e esteatose hepática não alcoólica, são mais prevalentes na fase adulta. São verificadas alterações de pele com 

risco aumentado de desenvolvimento de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. Não 

existe consenso na literatura sobre a ligação da obesidade à depressão. Porém, sintomas depressivos são comuns no 

paciente pediátrico e constituem diagnóstico diferencial de distúrbios do sono ou doenças endocrinológicas. Mais 

comumente são constatados tristeza, problemas de aprendizado e transtornos familiares. É importante a implementação de 

medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância, como ampliação de políticas de saúde com educação 

nutricional, desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos, legislação 

específica para a rotulagem, publicidade e propaganda de alimentos. Além disso, é fundamental a atuação do pediatra, por 

meio de atendimento individualizado, especialmente se a criança ou adolescente já apresenta excesso de peso. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A obesidade infantil está relacionada a prevalência aumentada de doenças metabólicas e cardiovasculares em idade 

precoce. O domínio das suas consequências e recursos preventivos devem fazer parte das habilidades médicas. 
 
 

 
REFERENCIAS 

1. Miranda JMQ, Ornelas EM, Wichi RB. Obesidade infantil e fatores de risco cardiovasculares; Childhood obesity and 

cardiovascular risk factors. Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 

España y Portugal. ConScientiae Saúde, 2011;10(1):175-180. 
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TITULO obesidade infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é uma doença de prevalência crescente e que, atualmente, assume caráter epidemiológico como principal 

problema de saúde pública na sociedade contemporânea (1). Decorre de fatores genéticos (obesidade endógena), 

comportamentais e ambientais (obesidade exógena - atribuída a fatores como alimentação, hábitos, ambiente familiar e 

escolar) e pode se iniciar em qualquer idade. Quando surge precocemente, está associada a diferentes comorbidades em 

idades mais tardias. As consequências podem ser graves: repercussões cardiovasculares, metabólicas, anatômicas e 

psicológicas (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Revisão literária sobre a obesidade infantil e identificar as principais consequências associadas e sua prevenção. 

 

METODOLOGIA Utilizaram-se os sites científicos, Scielo e Pubmed, entre 2010 e 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade infantil traz repercussões clínicas que levam à morbidade leve a moderada ou mesmo a condições 

potencialmente letais, em longo prazo. Pode-se afirmar que as consequências da obesidade têm implicações de caráter 

cardiovascular, metabólico, anatômico, psicológico e comportamental. Distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

podem ser achados isolados de exames clínicos ou laboratoriais e a combinação entre resistência à insulina, hiperglicemia, 

hipertensão arterial sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição do HDL constitui o diagnóstico de síndrome metabólica, 

com sérias repercussões para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares na vida adulta. (2) As repercussões 

anatômicas em relação à obesidade são comuns como o aumento de peso que leva à sobrecarga de articulações e ossos, 

principalmente dos joelhos; trauma nas articulações, fraturas, distúrbios de crescimento; apneia do sono ; e alterações 

anatômicas em laringe, tórax e abdome. Além disso, a obesidade causa repercussões sobre a atividade neurológica da 

criança e pode levar à sonolência e distúrbios da aprendizagem. Outras alterações menos comuns, como ovários 

policísticos e esteatose hepática não alcoólica, são mais prevalentes na fase adulta. São verificadas alterações de pele com 

risco aumentado de desenvolvimento de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. Não 

existe consenso na literatura sobre a ligação da obesidade à depressão. Porém, sintomas depressivos são comuns no 

paciente pediátrico e constituem diagnóstico diferencial de distúrbios do sono ou doenças endocrinológicas. Mais 

comumente são constatados tristeza, problemas de aprendizado e transtornos familiares. É importante a implementação de 

medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância, como ampliação de políticas de saúde com educação 

nutricional, desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos, legislação 

específica para a rotulagem, publicidade e propaganda de alimentos. Além disso, é fundamental a atuação do pediatra, por 

meio de atendimento individualizado, especialmente se a criança ou adolescente já apresenta excesso de peso. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A obesidade infantil está relacionada a prevalência aumentada de doenças metabólicas e cardiovasculares em idade 

precoce. O domínio das suas consequências e recursos preventivos devem fazer parte das habilidades médicas. 
 
 

 
REFERENCIAS 

1. Miranda JMQ, Ornelas EM, Wichi RB. Obesidade infantil e fatores de risco cardiovasculares; Childhood obesity and 

cardiovascular risk factors. Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 

España y Portugal. ConScientiae Saúde, 2011;10(1):175-180. 
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TITULO obesidade infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é uma doença de prevalência crescente e que, atualmente, assume caráter epidemiológico como principal 

problema de saúde pública na sociedade contemporânea (1). Decorre de fatores genéticos (obesidade endógena), 

comportamentais e ambientais (obesidade exógena - atribuída a fatores como alimentação, hábitos, ambiente familiar e 

escolar) e pode se iniciar em qualquer idade. Quando surge precocemente, está associada a diferentes comorbidades em 

idades mais tardias. As consequências podem ser graves: repercussões cardiovasculares, metabólicas, anatômicas e 

psicológicas (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Revisão literária sobre a obesidade infantil e identificar as principais consequências associadas e sua prevenção. 

 

METODOLOGIA Utilizaram-se os sites científicos, Scielo e Pubmed, entre 2010 e 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade infantil traz repercussões clínicas que levam à morbidade leve a moderada ou mesmo a condições 

potencialmente letais, em longo prazo. Pode-se afirmar que as consequências da obesidade têm implicações de caráter 

cardiovascular, metabólico, anatômico, psicológico e comportamental. Distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

podem ser achados isolados de exames clínicos ou laboratoriais e a combinação entre resistência à insulina, hiperglicemia, 

hipertensão arterial sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição do HDL constitui o diagnóstico de síndrome metabólica, 

com sérias repercussões para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares na vida adulta. (2) As repercussões 

anatômicas em relação à obesidade são comuns como o aumento de peso que leva à sobrecarga de articulações e ossos, 

principalmente dos joelhos; trauma nas articulações, fraturas, distúrbios de crescimento; apneia do sono ; e alterações 

anatômicas em laringe, tórax e abdome. Além disso, a obesidade causa repercussões sobre a atividade neurológica da 

criança e pode levar à sonolência e distúrbios da aprendizagem. Outras alterações menos comuns, como ovários 

policísticos e esteatose hepática não alcoólica, são mais prevalentes na fase adulta. São verificadas alterações de pele com 

risco aumentado de desenvolvimento de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. Não 

existe consenso na literatura sobre a ligação da obesidade à depressão. Porém, sintomas depressivos são comuns no 

paciente pediátrico e constituem diagnóstico diferencial de distúrbios do sono ou doenças endocrinológicas. Mais 

comumente são constatados tristeza, problemas de aprendizado e transtornos familiares. É importante a implementação de 

medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância, como ampliação de políticas de saúde com educação 

nutricional, desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos, legislação 

específica para a rotulagem, publicidade e propaganda de alimentos. Além disso, é fundamental a atuação do pediatra, por 

meio de atendimento individualizado, especialmente se a criança ou adolescente já apresenta excesso de peso. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A obesidade infantil está relacionada a prevalência aumentada de doenças metabólicas e cardiovasculares em idade 

precoce. O domínio das suas consequências e recursos preventivos devem fazer parte das habilidades médicas. 
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TITULO obesidade infantil 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é uma doença de prevalência crescente e que, atualmente, assume caráter epidemiológico como principal 

problema de saúde pública na sociedade contemporânea (1). Decorre de fatores genéticos (obesidade endógena), 

comportamentais e ambientais (obesidade exógena - atribuída a fatores como alimentação, hábitos, ambiente familiar e 

escolar) e pode se iniciar em qualquer idade. Quando surge precocemente, está associada a diferentes comorbidades em 

idades mais tardias. As consequências podem ser graves: repercussões cardiovasculares, metabólicas, anatômicas e 

psicológicas (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Revisão literária sobre a obesidade infantil e identificar as principais consequências associadas e sua prevenção. 

 

METODOLOGIA Utilizaram-se os sites científicos, Scielo e Pubmed, entre 2010 e 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A obesidade infantil traz repercussões clínicas que levam à morbidade leve a moderada ou mesmo a condições 

potencialmente letais, em longo prazo. Pode-se afirmar que as consequências da obesidade têm implicações de caráter 

cardiovascular, metabólico, anatômico, psicológico e comportamental. Distúrbios metabólicos relacionados à obesidade 

podem ser achados isolados de exames clínicos ou laboratoriais e a combinação entre resistência à insulina, hiperglicemia, 

hipertensão arterial sistêmica, aumento de triglicérides e diminuição do HDL constitui o diagnóstico de síndrome metabólica, 

com sérias repercussões para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares na vida adulta. (2) As repercussões 

anatômicas em relação à obesidade são comuns como o aumento de peso que leva à sobrecarga de articulações e ossos, 

principalmente dos joelhos; trauma nas articulações, fraturas, distúrbios de crescimento; apneia do sono ; e alterações 

anatômicas em laringe, tórax e abdome. Além disso, a obesidade causa repercussões sobre a atividade neurológica da 

criança e pode levar à sonolência e distúrbios da aprendizagem. Outras alterações menos comuns, como ovários 

policísticos e esteatose hepática não alcoólica, são mais prevalentes na fase adulta. São verificadas alterações de pele com 

risco aumentado de desenvolvimento de candidíase (em áreas de dobras), acantose nigricans, estrias e hirsurtismo. Não 

existe consenso na literatura sobre a ligação da obesidade à depressão. Porém, sintomas depressivos são comuns no 

paciente pediátrico e constituem diagnóstico diferencial de distúrbios do sono ou doenças endocrinológicas. Mais 

comumente são constatados tristeza, problemas de aprendizado e transtornos familiares. É importante a implementação de 

medidas de prevenção e promoção de saúde ainda na infância, como ampliação de políticas de saúde com educação 

nutricional, desenvolvimento e infraestrutura apropriada para práticas recreativas e de exercícios físicos, legislação 

específica para a rotulagem, publicidade e propaganda de alimentos. Além disso, é fundamental a atuação do pediatra, por 

meio de atendimento individualizado, especialmente se a criança ou adolescente já apresenta excesso de peso. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A obesidade infantil está relacionada a prevalência aumentada de doenças metabólicas e cardiovasculares em idade 

precoce. O domínio das suas consequências e recursos preventivos devem fazer parte das habilidades médicas. 
 
 

 
REFERENCIAS 

1. Miranda JMQ, Ornelas EM, Wichi RB. Obesidade infantil e fatores de risco cardiovasculares; Childhood obesity and 

cardiovascular risk factors. Sistema de Información Científica, Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, 

España y Portugal. ConScientiae Saúde, 2011;10(1):175-180. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 794 

 

 

 
2018 8982 Ciências Sociais Aplicadas 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
1152335 - IZABELA EMI DE SOUZA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Oscar Bombonatti Filho 

 
Aldo Silva Santos 

 

 
 

TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2010), estoques agem como “amortecedores” 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2010), estoques agem como “amortecedores” 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO Obstrução Uretral em Ovinos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A urolitíase é a causa mais comum de obstrução uretral em pequenos ruminantes, caracterizada pela presença de cálculos 

no sistema urinário. Acomete principalmente machos devido à anatomia da uretra peniana. Os fatores predisponentes estão 

relacionados ao confinamento, dietas com alto teor proteico, acesso limitado à água, ou ainda, ingestão de plantas com 

grande quantidade de oxalato e sílica. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever um caso de Obstrução Uretral em Ovinos 

 

Um ovino, macho, 3 anos de idade, pesando 112,6 kg foi atendido no Hospital Veterinário da UNISA em 27/02/18. O 

proprietário informou que o animal começou a perder o apetite no dia 22/02/18; sendo administrado flunixin meglumine e 

enrofloxacina. No dia 25/02/18 apresentou anorexia, disúria e hematúria. Na propriedade o animal foi submetido a diversas 

tentativas de cateterismo vesical sem sucesso. Com histórico de iscúria há três dias o animal foi encaminhado ao Hospital 

Veterinário da UNISA com hipótese diagnóstica de urolitiase. Ao exame físico observou-se taquicardia, taquipnéia, turgor 

cutâneo diminuído, TPC 3 segundos, mucosa ocular congesta, hematúria, edema de prepúcio e necrose do pênis. O exame 

METODOLOGIA 
bioquímico revelou aumento dos níveis de ureia 384,60 mg/dL e creatinina 21,80 mg/dL. A urinálise revelou aspecto turvo, 

cor âmbar escuro, densidade 1019, ph 6,5, proteína 3+, glicose 3+, sangue oculto 3+, leucócitos: 3 a 6 p/c, bactérias 2+ e 

detritos 1+. Mesmo através da uretrostomia a progressão da sonda não foi satisfatória por haver intensa fibrose da uretra. 

No pós-operatório foi administrado, dipirona 5,6 mL/IV e enrofloxacina 5mg/kg/IV, Ringer Lactato 3 litros/IV, solução 

fisiológica 500mL c/ 50mL de bicarbonato/IV, 30mL de ruminol/VO, flunixin meglumine 2,4mL/IM. Animal estava urêmico e 

acabou indo a óbito cerca de 8 horas após o procedimento cirúrgico. Nos achados de necropsia foram encontradas áreas de 

hematoma em alças de intestinais, presença de liquido em cavidade abdominal, rim direito com dilatação de pelve, bexiga 

com parede espessada e coloração hemorrágica, presença de necrose peniana. 
 

 
 

RESULTADOS 

O animal apresentou uremia pós-renal associada a obstrução de uretra devido a fibrose e necrose do pênis. Não foram 

observados urólitos durante os exames. Entretanto, as manifestações clínicas e resultados dos exames laboratoriais eram 

compatíveis com obstrução de uretra. O animal apresentava uma extensa necrose da porção ventral do pênis, com edema 

gelatinoso e hemorrágico. Essas lesões podem ter sido fruto da manipulação forçada do cateter para alcançar a bexiga. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a obstrução de uretra em ovinos machos criados em regime de confinamento ou com dietas ricas em 

concentrados proteicos é relativamente comum. Na suspeita dessa enfermidade é imprescindível conhecer as 

particularidades anatômicas do trato urinário dos ovinos para evitar lesões durante o exame físico e realizar exames que 

confirmem o diagnóstico procurando estabelecer a conduta mais apropriada para cada caso. 
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TITULO Obstrução Uretral em Ovinos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A urolitíase é a causa mais comum de obstrução uretral em pequenos ruminantes, caracterizada pela presença de cálculos 

no sistema urinário. Acomete principalmente machos devido à anatomia da uretra peniana. Os fatores predisponentes estão 

relacionados ao confinamento, dietas com alto teor proteico, acesso limitado à água, ou ainda, ingestão de plantas com 

grande quantidade de oxalato e sílica. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever um caso de Obstrução Uretral em Ovinos 

 

Um ovino, macho, 3 anos de idade, pesando 112,6 kg foi atendido no Hospital Veterinário da UNISA em 27/02/18. O 

proprietário informou que o animal começou a perder o apetite no dia 22/02/18; sendo administrado flunixin meglumine e 

enrofloxacina. No dia 25/02/18 apresentou anorexia, disúria e hematúria. Na propriedade o animal foi submetido a diversas 

tentativas de cateterismo vesical sem sucesso. Com histórico de iscúria há três dias o animal foi encaminhado ao Hospital 

Veterinário da UNISA com hipótese diagnóstica de urolitiase. Ao exame físico observou-se taquicardia, taquipnéia, turgor 

cutâneo diminuído, TPC 3 segundos, mucosa ocular congesta, hematúria, edema de prepúcio e necrose do pênis. O exame 

METODOLOGIA 
bioquímico revelou aumento dos níveis de ureia 384,60 mg/dL e creatinina 21,80 mg/dL. A urinálise revelou aspecto turvo, 

cor âmbar escuro, densidade 1019, ph 6,5, proteína 3+, glicose 3+, sangue oculto 3+, leucócitos: 3 a 6 p/c, bactérias 2+ e 

detritos 1+. Mesmo através da uretrostomia a progressão da sonda não foi satisfatória por haver intensa fibrose da uretra. 

No pós-operatório foi administrado, dipirona 5,6 mL/IV e enrofloxacina 5mg/kg/IV, Ringer Lactato 3 litros/IV, solução 

fisiológica 500mL c/ 50mL de bicarbonato/IV, 30mL de ruminol/VO, flunixin meglumine 2,4mL/IM. Animal estava urêmico e 

acabou indo a óbito cerca de 8 horas após o procedimento cirúrgico. Nos achados de necropsia foram encontradas áreas de 

hematoma em alças de intestinais, presença de liquido em cavidade abdominal, rim direito com dilatação de pelve, bexiga 

com parede espessada e coloração hemorrágica, presença de necrose peniana. 
 

 
 

RESULTADOS 

O animal apresentou uremia pós-renal associada a obstrução de uretra devido a fibrose e necrose do pênis. Não foram 

observados urólitos durante os exames. Entretanto, as manifestações clínicas e resultados dos exames laboratoriais eram 

compatíveis com obstrução de uretra. O animal apresentava uma extensa necrose da porção ventral do pênis, com edema 

gelatinoso e hemorrágico. Essas lesões podem ter sido fruto da manipulação forçada do cateter para alcançar a bexiga. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a obstrução de uretra em ovinos machos criados em regime de confinamento ou com dietas ricas em 

concentrados proteicos é relativamente comum. Na suspeita dessa enfermidade é imprescindível conhecer as 

particularidades anatômicas do trato urinário dos ovinos para evitar lesões durante o exame físico e realizar exames que 

confirmem o diagnóstico procurando estabelecer a conduta mais apropriada para cada caso. 
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TITULO Obstrução Uretral em Ovinos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A urolitíase é a causa mais comum de obstrução uretral em pequenos ruminantes, caracterizada pela presença de cálculos 

no sistema urinário. Acomete principalmente machos devido à anatomia da uretra peniana. Os fatores predisponentes estão 

relacionados ao confinamento, dietas com alto teor proteico, acesso limitado à água, ou ainda, ingestão de plantas com 

grande quantidade de oxalato e sílica. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever um caso de Obstrução Uretral em Ovinos 

 

Um ovino, macho, 3 anos de idade, pesando 112,6 kg foi atendido no Hospital Veterinário da UNISA em 27/02/18. O 

proprietário informou que o animal começou a perder o apetite no dia 22/02/18; sendo administrado flunixin meglumine e 

enrofloxacina. No dia 25/02/18 apresentou anorexia, disúria e hematúria. Na propriedade o animal foi submetido a diversas 

tentativas de cateterismo vesical sem sucesso. Com histórico de iscúria há três dias o animal foi encaminhado ao Hospital 

Veterinário da UNISA com hipótese diagnóstica de urolitiase. Ao exame físico observou-se taquicardia, taquipnéia, turgor 

cutâneo diminuído, TPC 3 segundos, mucosa ocular congesta, hematúria, edema de prepúcio e necrose do pênis. O exame 

METODOLOGIA 
bioquímico revelou aumento dos níveis de ureia 384,60 mg/dL e creatinina 21,80 mg/dL. A urinálise revelou aspecto turvo, 

cor âmbar escuro, densidade 1019, ph 6,5, proteína 3+, glicose 3+, sangue oculto 3+, leucócitos: 3 a 6 p/c, bactérias 2+ e 

detritos 1+. Mesmo através da uretrostomia a progressão da sonda não foi satisfatória por haver intensa fibrose da uretra. 

No pós-operatório foi administrado, dipirona 5,6 mL/IV e enrofloxacina 5mg/kg/IV, Ringer Lactato 3 litros/IV, solução 

fisiológica 500mL c/ 50mL de bicarbonato/IV, 30mL de ruminol/VO, flunixin meglumine 2,4mL/IM. Animal estava urêmico e 

acabou indo a óbito cerca de 8 horas após o procedimento cirúrgico. Nos achados de necropsia foram encontradas áreas de 

hematoma em alças de intestinais, presença de liquido em cavidade abdominal, rim direito com dilatação de pelve, bexiga 

com parede espessada e coloração hemorrágica, presença de necrose peniana. 
 

 
 

RESULTADOS 

O animal apresentou uremia pós-renal associada a obstrução de uretra devido a fibrose e necrose do pênis. Não foram 

observados urólitos durante os exames. Entretanto, as manifestações clínicas e resultados dos exames laboratoriais eram 

compatíveis com obstrução de uretra. O animal apresentava uma extensa necrose da porção ventral do pênis, com edema 

gelatinoso e hemorrágico. Essas lesões podem ter sido fruto da manipulação forçada do cateter para alcançar a bexiga. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a obstrução de uretra em ovinos machos criados em regime de confinamento ou com dietas ricas em 

concentrados proteicos é relativamente comum. Na suspeita dessa enfermidade é imprescindível conhecer as 

particularidades anatômicas do trato urinário dos ovinos para evitar lesões durante o exame físico e realizar exames que 

confirmem o diagnóstico procurando estabelecer a conduta mais apropriada para cada caso. 
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TITULO Obstrução Uretral em Ovinos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A urolitíase é a causa mais comum de obstrução uretral em pequenos ruminantes, caracterizada pela presença de cálculos 

no sistema urinário. Acomete principalmente machos devido à anatomia da uretra peniana. Os fatores predisponentes estão 

relacionados ao confinamento, dietas com alto teor proteico, acesso limitado à água, ou ainda, ingestão de plantas com 

grande quantidade de oxalato e sílica. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever um caso de Obstrução Uretral em Ovinos 

 

Um ovino, macho, 3 anos de idade, pesando 112,6 kg foi atendido no Hospital Veterinário da UNISA em 27/02/18. O 

proprietário informou que o animal começou a perder o apetite no dia 22/02/18; sendo administrado flunixin meglumine e 

enrofloxacina. No dia 25/02/18 apresentou anorexia, disúria e hematúria. Na propriedade o animal foi submetido a diversas 

tentativas de cateterismo vesical sem sucesso. Com histórico de iscúria há três dias o animal foi encaminhado ao Hospital 

Veterinário da UNISA com hipótese diagnóstica de urolitiase. Ao exame físico observou-se taquicardia, taquipnéia, turgor 

cutâneo diminuído, TPC 3 segundos, mucosa ocular congesta, hematúria, edema de prepúcio e necrose do pênis. O exame 

METODOLOGIA 
bioquímico revelou aumento dos níveis de ureia 384,60 mg/dL e creatinina 21,80 mg/dL. A urinálise revelou aspecto turvo, 

cor âmbar escuro, densidade 1019, ph 6,5, proteína 3+, glicose 3+, sangue oculto 3+, leucócitos: 3 a 6 p/c, bactérias 2+ e 

detritos 1+. Mesmo através da uretrostomia a progressão da sonda não foi satisfatória por haver intensa fibrose da uretra. 

No pós-operatório foi administrado, dipirona 5,6 mL/IV e enrofloxacina 5mg/kg/IV, Ringer Lactato 3 litros/IV, solução 

fisiológica 500mL c/ 50mL de bicarbonato/IV, 30mL de ruminol/VO, flunixin meglumine 2,4mL/IM. Animal estava urêmico e 

acabou indo a óbito cerca de 8 horas após o procedimento cirúrgico. Nos achados de necropsia foram encontradas áreas de 

hematoma em alças de intestinais, presença de liquido em cavidade abdominal, rim direito com dilatação de pelve, bexiga 

com parede espessada e coloração hemorrágica, presença de necrose peniana. 
 

 
 

RESULTADOS 

O animal apresentou uremia pós-renal associada a obstrução de uretra devido a fibrose e necrose do pênis. Não foram 

observados urólitos durante os exames. Entretanto, as manifestações clínicas e resultados dos exames laboratoriais eram 

compatíveis com obstrução de uretra. O animal apresentava uma extensa necrose da porção ventral do pênis, com edema 

gelatinoso e hemorrágico. Essas lesões podem ter sido fruto da manipulação forçada do cateter para alcançar a bexiga. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a obstrução de uretra em ovinos machos criados em regime de confinamento ou com dietas ricas em 

concentrados proteicos é relativamente comum. Na suspeita dessa enfermidade é imprescindível conhecer as 

particularidades anatômicas do trato urinário dos ovinos para evitar lesões durante o exame físico e realizar exames que 

confirmem o diagnóstico procurando estabelecer a conduta mais apropriada para cada caso. 
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TITULO Avaliação da relação dos valores médios da pressão arterial em um ambulatório odontológico de urgência 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação crônica e 

sustentação dos níveis da pressão arterial (PA) a um valor maior ou igual a pressão sistólica 130 mmHg e diastólica 80 

mmHg de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e a 

classificação dos valores da hipertensão arterial segundo a American Heart Association (AHA-2017). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi aferir a pressão arterial dos pacientes antes e após procedimentos odontológicos de urgência, 

da Universidade Santo Amaro (UNISA), sendo eles hipertensos ou não, e analisar o quanto a PA desses pacientes varia de 

acordo com a ansiedade ou medo sentido antes e durante o procedimento odontológico. 
 

 

 
Participaram do estudo 75 pacientes adultos, maiores de 18 anos que seriam submetidos à tratamento na clínica 

odontológica de urgência UNISA, a aferição da PA foi realizada antes do tratamento e ao término do mesmo. Após a 

METODOLOGIA 
obtenção do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), foi feita a aferição. A SBH orienta que para a verificação da 

PA o paciente deva estar sentado, com o braço apoiado na altura do precórdio, usando o braço direito, a câmera inflável deve 

cobrir (#38)#8532; do braço e evitando arredondamentos, a técnica utilizada foi a auscultatória convencional com o uso de 

esfigmomanômetro de mercúrio devidamente calibrados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Entre todos os pacientes avaliados na clínica de urgências odontológicas da UNISA (n=75), 66,6% (n=50) eram do gênero 

feminino, 33,3% (n=25) do sexo masculino. Hábitos relatados: 18,6% (n=14) tabagismo, 25,3% (n=19) etilismo.Perguntas 

relacionadas a dor e estresse pré atendimento odontológico: 76,0% (n=57) apresentam dor, 42,6% (n=32) tomaram 

medicações para dor, 38,6% (n=29) relataram ter medo de dentista. Em relação a doenças sistêmicas crônicas: relataram ter 

8% (n= 6) diabetes, ter cardiopatias 5,3% (n=4). Entre dados relativos a HAS; 52% (n=39) pacientes tinham histórico de HAS 

familiar, 18,6% (n=14), já eram diagnosticados com HAS, 14,6% (n=11) tomavam medicações anti-hipertensivas e 96% 

(n=72) nunca tiveram a P.A aferida em consultório odontológico particular. A PA média foi de 133 x 90 mm/hg. Entre os 

pacientes entrevistados, 16% (n=12) foram encaminhadas ao médico devido a quadro hipertensivos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este resultado demonstra uma tendência dos pacientes exibirem valores da PA elevados previamente a tratamentos 

odontológicos de urgência. O que pode contribuir de forma significativa para o diagnóstico desconhecido de HAS. 
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TITULO Avaliação da relação dos valores médios da pressão arterial em um ambulatório odontológico de urgência 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação crônica e 

sustentação dos níveis da pressão arterial (PA) a um valor maior ou igual a pressão sistólica 130 mmHg e diastólica 80 

mmHg de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) e a 

classificação dos valores da hipertensão arterial segundo a American Heart Association (AHA-2017). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi aferir a pressão arterial dos pacientes antes e após procedimentos odontológicos de urgência, 

da Universidade Santo Amaro (UNISA), sendo eles hipertensos ou não, e analisar o quanto a PA desses pacientes varia de 

acordo com a ansiedade ou medo sentido antes e durante o procedimento odontológico. 
 

 

 
Participaram do estudo 75 pacientes adultos, maiores de 18 anos que seriam submetidos à tratamento na clínica 

odontológica de urgência UNISA, a aferição da PA foi realizada antes do tratamento e ao término do mesmo. Após a 

METODOLOGIA 
obtenção do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), foi feita a aferição. A SBH orienta que para a verificação da 

PA o paciente deva estar sentado, com o braço apoiado na altura do precórdio, usando o braço direito, a câmera inflável deve 

cobrir (#38)#8532; do braço e evitando arredondamentos, a técnica utilizada foi a auscultatória convencional com o uso de 

esfigmomanômetro de mercúrio devidamente calibrados. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Entre todos os pacientes avaliados na clínica de urgências odontológicas da UNISA (n=75), 66,6% (n=50) eram do gênero 

feminino, 33,3% (n=25) do sexo masculino. Hábitos relatados: 18,6% (n=14) tabagismo, 25,3% (n=19) etilismo.Perguntas 

relacionadas a dor e estresse pré atendimento odontológico: 76,0% (n=57) apresentam dor, 42,6% (n=32) tomaram 

medicações para dor, 38,6% (n=29) relataram ter medo de dentista. Em relação a doenças sistêmicas crônicas: relataram ter 

8% (n= 6) diabetes, ter cardiopatias 5,3% (n=4). Entre dados relativos a HAS; 52% (n=39) pacientes tinham histórico de HAS 

familiar, 18,6% (n=14), já eram diagnosticados com HAS, 14,6% (n=11) tomavam medicações anti-hipertensivas e 96% 

(n=72) nunca tiveram a P.A aferida em consultório odontológico particular. A PA média foi de 133 x 90 mm/hg. Entre os 

pacientes entrevistados, 16% (n=12) foram encaminhadas ao médico devido a quadro hipertensivos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este resultado demonstra uma tendência dos pacientes exibirem valores da PA elevados previamente a tratamentos 

odontológicos de urgência. O que pode contribuir de forma significativa para o diagnóstico desconhecido de HAS. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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FERNANDA GALANTE 

 

TITULO 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE QUALIDADE DE VIDA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E ALGIAS OSTEOMUSCULARES EM 

MILITARES DO BOPE/RJ. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Policial Militar, principalmente o que pertence à elite, passando pelo curso de operações especiais policiais, atua 

diariamente, com diversas situações de perigo, acarretando inúmeros prejuízos a sua saúde como: alto nível de estresse, 

privação de sono, instabilidade nutricional, baixo condicionamento físico, algias osteomusculares, esforço físico excessivo 

prejudicando sua qualidade de vida. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer e correlacionar à qualidade de vida, estimativa do nível de intensidade de atividade física e algias osteomusculares 

de Militares de elite. 
 

Estudo transversal quantitativo descritivo com 350 soldados de elite, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa , do Batalhão 

METODOLOGIA   
de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro (BOBE/RJ), após assinarem o TCLE, utilizando protocolos 

sociodemográficos, qualidade de vida (SF-36), nível de atividade física (IPAQ) e algias osteomusculares (NORDICO), com a 

utilização de recursos estatísticos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os Policiais Militares de Elite da pesquisa sofrem do mesmo desgaste que os Policiais Militares convencionais, os 

resultados indicaram que os policiais militares de elite em sua maioria, não praticam atividade física adequada, sentem 

dores osteomusculares quando correlacionado com os domínios da qualidade de vida. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os Policiais Militares de Elite participantes desse estudo, mesmo sendo sujeitos altamente preparados e designados para 

programas de intervenção sob alta periculosidade, apresentam frequentemente condições inadequadas relacionadas à 

qualidade de vida, inatividade física e dores osteomusculares, sendo correlatos aos mesmos apresentados pelos Policiais 

Militares convencionais. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das ISTs nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

ISTs em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das ISTs nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

ISTs em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das ISTs nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

ISTs em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco das políticas de saúde pública, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das ISTs nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

ISTs em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Entre idosos observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a necessidade de serem incentivados 

e estimulados os projetos voltados à saúde para esta faixa etária e a capacitação dos profissionais de saúde, para assim 

falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO Identificação e catalogação dos morcegos da Coleção Didática de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas da UNISA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os morcegos (ordem Chiroptera) são os únicos mamíferos capazes de voar. São animais noturnos e a maioria apresenta 

apenas um filhote por evento reprodutivo. Uma característica importante dos morcegos é a capacidade de emitir ultrassons, 

isto é, sons de alta frequência pela boca e pelas narinas. Os morcegos apresentam grande importância para o equilíbrio do 

ecossistema. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar e catalogar as espécies de morcegos da Coleção Didática de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas da UNISA. 

 

A identificação dos 14 espécimes preservados em álcool 70% foi realizada no Laboratório de Zoologia da UNISA com o 

auxílio, das chaves de identificação “História Natural dos Morcegos Brasileiros” e “Field Guide to Amazonian Bats”. Para a 

METODOLOGIA medição do antebraço e do comprimento rostro-anal dos morcegos foi utilizado um paquímetro da marca Mitutoyo®. Para 

uma melhor visualização da dentição, do uropatágio, do trago e do antítrago, foi utilizada uma lupa estereoscópica Stemi 

DV4 da marca Zeiss®. 
 

 
 

RESULTADOS 

A coleção compreende 11 espécies de 9 gêneros pertencentes às famílias Molossidae, Phyllostomidae e Vespertilionidae, 

incluindo espécies insetívoras, nectarívoras, frugívoras e uma hematófaga. Os morcegos apresentam uma maior diversidade 

de espécies entre os mamíferos e possuem diversas características diferentes, como o tipo de pelagem, a presença de folha 

nasal, o tamanho do antebraço e a presença do uropatágio entre outras características. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A Coleção Didática de Zoologia da UNISA apresenta uma interessante diversidade de morcegos, adequada para o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental, já que inclui espécies com diversos hábitos alimentares, permitindo 

tratar da importância do grupo para a manutenção da qualidade ecossistêmica. 
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TITULO O Aumento da Incidência de IST’s na Terceira Idade: Resumo Literário 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco da políticas de saúde públicas, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das DST nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

DST em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere-se a potencialização de políticas públicas 

voltadas a essa problemática nessa faixa etária e a efetivação de ações de educação em saúde que favoreçam um melhor 

entendimento, por parte do idoso (4) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao analisar os indivíduos dessa faixa etária, observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a 

necessidade de serem incentivos e estimulados os projetos voltados à saúde do idoso e a capacitação dos profissionais de 

saúde, para assim falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de IST’s na Terceira Idade: Resumo Literário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco da políticas de saúde públicas, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das DST nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

DST em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere-se a potencialização de políticas públicas 

voltadas a essa problemática nessa faixa etária e a efetivação de ações de educação em saúde que favoreçam um melhor 

entendimento, por parte do idoso (4) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao analisar os indivíduos dessa faixa etária, observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a 

necessidade de serem incentivos e estimulados os projetos voltados à saúde do idoso e a capacitação dos profissionais de 

saúde, para assim falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
 

 

 

 
 
 

 
REFERENCIAS 

1. ANDRADE, Juliane et al . Vulnerabilidade de idosos a infecções sexualmente transmissíveis. Acta paul. enferm., São Paulo 

, v. 30, n. 1, p. 8-15, Jan. 2017 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103- 

21002017000100008(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 04 Sept. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/1982- 

0194201700003. 2. DORNELAS NETO, Jader et al . Doenças sexualmente transmissíveis em idosos: uma revisão 

sistemática. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 20, n. 12, p. 3853-3864, Dec. 2015 . Available from 

(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413- 

81232015001203853(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 04 Sept. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/1413- 

812320152012.17602014. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 814 

 

 

 

2018 8997 
Doenças Infecciosas e 

Parasitárias 

 
8 - Trabalhos 

científicos 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3247317 - LAIZA CAROLINE ARAUJO RAMOS 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Jane de Eston Armond 

 
Ana Carolina Mariani 

 

 
TITULO O Aumento da Incidência de IST’s na Terceira Idade: Resumo Literário 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco da políticas de saúde públicas, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das DST nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

DST em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere-se a potencialização de políticas públicas 

voltadas a essa problemática nessa faixa etária e a efetivação de ações de educação em saúde que favoreçam um melhor 

entendimento, por parte do idoso (4) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao analisar os indivíduos dessa faixa etária, observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a 

necessidade de serem incentivos e estimulados os projetos voltados à saúde do idoso e a capacitação dos profissionais de 

saúde, para assim falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO O Aumento da Incidência de IST’s na Terceira Idade: Resumo Literário 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento da expectativa de vida, associado a um prolongamento da vida sexual, tem refletido na incidência de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) entre a população idosa. Embora, a indústria farmacêutica tenha evoluído, trazendo 

atributos que melhorem o desempenho sexual dessa população, a prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs) não acompanhou esse ritmo. Sendo evidente o aumento do número de casos, concluiu-se que essa faixa etária 

permanece fora do foco da políticas de saúde públicas, o que requer atenção, tanto dos profissionais de saúde, quanto da 

sociedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Estudar os aspectos mais importantes a respeito das ISTs em idosos. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura cujo foco foi a decorrência de ISTs em idosos. Foram selecionados artigos obtidos 

METODOLOGIA pela base Online Scientific Library (SCIELO) publicados no período de 20011 a 2017, sobre a incidência de infecções 

sexualmente transmissíveis na terceira idade. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O rápido envelhecimento populacional é, provavelmente, o aspecto mais importante e dinâmico da demografia moderna e, 

como resultado, é grande sua influência na saúde pública (1). Dados epidemiológicos em publicações recentes evidenciam 

um aumento global das DST nos idosos em diversos países (2). Indiscutivelmente, portanto, o principal fator de risco para 

DST em idosos é a prática sexual insegura. Além disso, os avanços da indústria farmacêutica, com a introdução dos 

medicamentos para tratamento da disfunção erétil, permitiram que homens idosos experimentassem uma mudança no 

padrão sexual, ou seja, um prolongamento da vida sexual (2). Cabe destacar ainda a necessidade dos próprios profissionais 

de saúde serem melhores capacitados para tratar do tema, o que requer o incentivo para treinamentos, estudos e pesquisas 

que enfoquem a temática da sexualidade entre os idosos (3). Assim sendo, sugere-se a potencialização de políticas públicas 

voltadas a essa problemática nessa faixa etária e a efetivação de ações de educação em saúde que favoreçam um melhor 

entendimento, por parte do idoso (4) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao analisar os indivíduos dessa faixa etária, observa-se que houve um aumento na incidência de ISTs, demonstrando a 

necessidade de serem incentivos e estimulados os projetos voltados à saúde do idoso e a capacitação dos profissionais de 

saúde, para assim falar abertamente sobre as práticas sexuais seguras nessa população. 
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TITULO Qualidade de vida em portadores de Lupus Eritematoso associado à Fibromialgia 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos, especialmente a pele, 

sistema musculoesquelético e rim, entre outros e a Fibromialgia é uma Síndrome Reumática, caracterizada por dor 

musculoesquelética difusa e crônica e sítios dolorosos específicos à palpação. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever os principais cuidados para melhorar na qualidade de vida do portador de LES associado à Fibromialgia. 

 

Trata- se de uma revisão de literatura, com artigos indexados na BIREME nos periódicos BDENF, SCIELO e MEDLINE, todos 

METODOLOGIA 
em língua portuguesa, textos completos, com recorte temporal dos últimos 10 anos a partir dos descritores: Doenças 

Reumáticas. Lúpus Eritematoso Sistêmico. Fibromialgia. Qualidade de vida. Foram encontrados 54 artigos e após leitura e 

análise pertinente ao tema utilizado 21. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A dor e a depressão são características comuns tanto na LES como na Fibromialgia e para promover a qualidade de vida a 

esses pacientes, é necessário melhorar os níveis de serotonina proporcionando bem-estar e melhora da dor e 

consequentemente da depressão. As principais orientações ao portador na tentativa de melhorar sua qualidade de vida são: 

melhorar hábitos de vida como alimentação, condicionamento físico, uso de protetor solar diariamente, ter boas condições 

de higiene, manter-se esclarecido sobre a influência do estresse físico e psicológico, variações climáticas e sedentarismo 

além de boas condições de sono e evitar uso de estimulantes orais, como exemplo cafeína e chocolates1,2,3,4. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O estilo de vida pode nos conduzir a práticas inapropriadas, que de alguma forma podem comprometer nossa saúde, seja ela 

física ou mental, e nos conduzir as doenças crônicas, no qual ao realizar mudanças, ocorrerá melhora na qualidade de vida. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO O impacto da tecnologia digital no desenvolvimento infantil 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem a proposta de discutir as novas tecnologias e o impacto que elas causam no desenvolvimento 

infanti, em especifico na formação do pensamento e linguagem De acordo com alguns autores, como o biólogo Jean Piaget 

(1896-1980) e o psicólogo russo Vygotsky (1896-1934) o meio onde a criança está inserida é de fundamental importância 

para o seu desenvolvimento biopsicossocial, logo também para a formação do seu pensar. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O Objetivo deste trabalho é compreender os impactos das novas tecnologias no desenvolvimento infantil mais 

especificamente na formação da linguagem e pensamento . 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada é a pesquisa do tipo bibliográfico, qualitativo descritivo, a partir de revisão de literatura. Neste 

estudo buscou-se discutir a influência das novas tecnologias no de desenvolvimento infantil. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Considerando que a tecnologia tem dominado o meio em que vivemos, discutiremos quais os novos modelos que as 

crianças estão tendo, já que de acordo com Paiva e Costa (2015), as crianças do século XXI, nascem em uma fase da 

sociedade cujo alicerce das relações sociais é a tecnologia, pois antes mesmo das crianças serem alfabetizadas elas 

aprendem a utilizar as ferramentas tecnológicas sem um objetivo de aprendizagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Trata-se de uma pesquisa em andamento, no entanto, é possível inferir que existe uma influência direta neste 

desenvolvimento psíquico. Tal temática necessita de maiores aprofundamentos. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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TITULO Os impactos do alcoolismo na rede familiar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Está presente pesquisa se apresenta importante e necessária, pois busca através do estudo aperfeiçoado e ampliado 

apresentar que o alcoolismo é realmente um grave problema social, que além de gerar consequências ao alcoolista, afeta 

também o âmago de sua rede familiar, entende-se que um estudo mais detalhado sobre o assunto irá agregar de formas 

relevantes um melhor cuidado diante da situação dos codependentes, porque hoje poucos estudos se encontram voltados a 

está importante “ferramenta” na luta contra o alcoolismo, haja visto que estes familiares são o maior pilar para a sobriedade 

dos que são acometidos por está doença, sendo então necessário buscar e apresentar a importância dos cuidados com 

estes codependentes que são tão afetados quanto os alcoolistas, demandando o mesmo cuidado e importância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente trabalho foi o de realizar uma revisão de literatura sobre as possíveis avaliações (instrumentos) e/ou 

intervenções psicológicas desenvolvidas com familiares (codependentes) de dependentes de álcool. 
 

METODOLOGIA Artigos, livros e revistas que exploram temas relacionados à bebida alcoólica, alcoolismo, dependência, codependência. 
 
 

 
RESULTADOS 

É necessário destacar o papel central de um indivíduo que sofre com a dependência em relação a sua família e ciclo social, 

além da desconstrução dos conceitos e o esclarecimento do que difere o consumo da bebida como uma forma recreativa e 

social e o consumo exacerbado que pode caracterizar uma dependência 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Existem na atualidade pouco suporte e estudos voltados aos codependentes do alcoolismo. É necessária uma reflexão 

apurada sobre o que afeta os codependentes por conta de sua importância no tratamento de alguém doente em sua rede 

familiar, muito voltado por sua convivência constante. Reconhecendo o valor de um indivíduo dentro de sua rede familiar e 

fortalecendo o desenvolvimento de relações sadias e maior estímulo externo para as questões internas do dependente, no 

auxilio direto de quanto sua sobriedade. 
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INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO ESTRUTURA NACIONALISTA DO ESTADO NOVO NO BRASIL (1941 – 1945): ANALISE DA REVISTA CIÊNCIA POLITICA 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A presente pesquisa tem como estrutura central o estudo da formação do nacionalismo na ditadura de Getúlio Vargas 

durante o período do Estado Novo (1937-1945). Faz um recorte histórico que vai de 1937, quando Vargas ordenou o cerco 

militar ao Congresso Nacional e estende-se até 1945, quando Vargas decidiu antecipar-se aos adversários e procurou liderar 

a abertura democrática em fevereiro de 1945. O estudo pretende responder os seguintes problemas de pesquisa: Como se 

deu a construção do “salvador da pátria”? Como a escola foi aparelhada para divulgar os símbolos patrióticos do governo 

Vargas? Qual a importância da música popular no desenvolvimento dessa ideologia? Que contribuições trouxe para a união 

do país? Que impactos teve no desenvolvimento socioeconômico do país? Qual a importância da radiodifusão nesse 

contexto? Palavras-chave: Nacionalismo; Getúlio Vargas; Estado Novo; propaganda política. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Fazer uma análise crítica sobre a formação do nacionalismo durante o período no Estado Novo e a importância que teve o 

Departamento e Imprensa e Propaganda (DIP) para a concretização dessa ideologia. Nessa mesma linha de pensamento 

busca-se também compreender as várias medidas que o Ministério da Educação adotou a fim de difundir a ideologia 

governista dentro das escolas. 
 

 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa serão utilizados os periódicos mensais da revista Ciência Política, criada pelo DIP 

METODOLOGIA (Departamento de Imprensa e Propaganda) como principal meio de difusão das ideias do governo. O método de análise dos 

registros históricos constará de uma leitura crítica dos periódicos selecionando. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Nossa hipótese é que a problematização das fontes primárias e a confrontação desses registros com análises de estudos 

críticos do período, pode oferecer respostas para o entendimento do nacionalismo do Estado Novo. 
 
 

 
REFERENCIAS 

LUCA, Tania Regina de. Fontes Impressas: historia dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 

Fontes Historicas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. cap. 5, p. 111-154. FAUSTO, Boris. O Estado Getulista (1930-1945). In: 

FAUSTO, Boris. Historia do Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995. cap. 7, p. 329-394. 
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TITULO O Romance Sulista: a representação dos negros na obra Salgueiro de Lúcio Cardoso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O interesse pela representação dos negros nas obras literárias brasileiras como objeto de estudo surgiu a partir do livro ‘O 

Negro na Ficção Brasileira’, publicado no Brasil em 1965, pela Editora Tempo Brasileiro, selo Biblioteca de Estudos Literários, 

do brasilianista Gregory Rabassa, uma vez que o autor expõe e analisa obras de vários autores brasileiros pertencentes aos 

mais variados estilos, tecendo numerosos comentários sobre as representações de personagens negras. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a forma como o negro é representado na obra ‘Salgueiro’, do romancista Lúcio Cardoso. 

 

O material consiste na obra ‘Salgueiro’, do romancista Lúcio Cardoso, e o método AD – Análise do Discurso, que consiste em 

METODOLOGIA 
analisar a estrutura de um texto para compreender construções ideológicas presentes no mesmo, baliza o tratamento 

documental realizado. Desta forma, as análises Foucaultianas acerca da desconstrução do discurso, das práticas 

discursivas, fundamentam a análise dos resultados. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Através da História podemos inferir sobre formações materializadas nas entrelinhas do que é dito, nas sombras das 

palavras enunciadas pelos sujeitos do discurso. Além de fazer uso de uma série de vocábulos que visam a depreciação das 

personagens negras como, por exemplo: desgraçados, ignorantes, animais... o discurso incutido na obra denuncia a visão 

determinista do autor. Sob essa perspectiva, o negro, rotulado como fruto do meio – segundo as mensagens subjacentes de 

Lúcio Cardoso – está impelido a aceitar os infortúnios impostos pelo lugar (Morro do Salgueiro), determinando ao negro um 

destino implacável sem que a esperança lhe seja uma dádiva concedida. Eis, pois, as diferentes vozes do discurso, que às 

vezes dizem mais do que se cala do que se profere. Portanto, compreende-se o discurso como uma materialidade linguística 

que vai para além das fronteiras do texto, atingindo sua exterioridade nas águas do social, entre lugar do linguístico, do 

histórico e do ideológico. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A intolerância racial no Brasil é, entre tantas mazelas sócio-históricas, fruto da habilidade discursiva exercida por grupos 

com alto poder de persuasão, cujos objetivos consistem namanipulação das mentes. Logo, a concretização das ideologias 

de determinadas classes provocam a chamada materialização do discurso, consolidando, assim, a discriminação racial 

como uma prática dissimulada, mas profundamente recorrente na cultura brasileira. Daí decorre que os discursos que se 

entrecruzam na obra dão lugar a uma arena de embate entre forças antagônicas em luta ideológica, política, social, 

psicológica, sobretudo, histórica. 
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TITULO violência sexual contra crianças e adolescentes:enfrentamento à violência intrafamiliar pela/o assistente social 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é uma das mais diversas expressões da questão social e tem 

chamado a atenção da sociedade pelo número de ocorrências que vem sendo intensificada esse tipo de abuso na família , é 

um dos mais apontados pelas pesquisas.Considerando-se a demanda, o atendimento às situações de violências, 

especialmente as sexuais, faz-se necessário a atualização de pesquisas Bibliográficas no âmbito do serviço social para 

levantar as dificuldades que têm sido observadas, seja para atuação em rede, para o acompanhamento das famílias ou para 

cumprir as diretrizes das políticas públicas sobre o tema. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os trabalhos literários no âmbito do serviço social, no período de 2010 a 2017, para identificar quais desafios e as 

possibilidades dos assistentes sociais no enfrentamento à violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
 

Assim, nesse projeto será inserida uma proposta de pesquisa Pura ou Bibliográfica que será de Natureza qualitativa.Para 

tanto será extraído informações de Revistas conceituadas específicas do Serviço Social, Dissertação, Artigos, Livros, Base 

METODOLOGIA de dados como a Sielo e Sites da internet, Na pretensão de atingir o objetivo que é descobrir nas publicações vigentes sobre 

o enfrentamento à violência sexual da criança e adolescente intrafamiliar, os conceitos dos pesquisadores sobre o tema, 

publicados no período de 2010 a 2017. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final dessa pesquisa, consiga atingir o objetivo, indentificando os desafios e as possibilidades dos 

assistentes sociais frente a demanda da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

Aspectos conceituais da violência contra crianças e adolescentes. Disponível em: 

(#60)http://pt.shvoong.com/humanities/1730418-express%C3%B5es-da-viol%C3%AAnciasexual-contra/(#62) Acesso 

em:08/05/2018 BRASIL. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil: Brasília: Comitê Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. 2000. BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Coletânea de Leis, RS, 2007. Deslandes SF. Prevenir a violência um desafio para profissionais 

de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1994. . Faleiros VP, Faleiros ETS. Circuito e curtos-circuitos: atendimento, defesa e 

responsabilização do abuso sexual contra crianças e adolescentes. São Paulo: Editora Veras; 2001. GASPAROTTO, Geovana 

Prante. Desigualdades e Resistências: Avanços, Contradições e Desafios para a garantia das seguranças do SUAS pela 

proteção social especial. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, 2013.. GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia revisitada. 3.ª 

edição. São Paulo: Cortez, 1998. IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2006. SANTOS, Andréia Mendes. Sociedade do consumo: criança e propaganda, uma relação 

que dá peso. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faculdade de Serviço Social. 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Porto Alegre, 2007. YAZBEK, Carmelita. Pobreza no Brasil contemporâneo e 

formas para o seu enfrentamento. Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo. n.110.p.288- 322. abr/jun.2012. 
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TITULO violência sexual contra crianças e adolescentes:enfrentamento à violência intrafamiliar pela/o assistente social 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é uma das mais diversas expressões da questão social e tem 

chamado a atenção da sociedade pelo número de ocorrências que vem sendo intensificada esse tipo de abuso na família , é 

um dos mais apontados pelas pesquisas.Considerando-se a demanda, o atendimento às situações de violências, 

especialmente as sexuais, faz-se necessário a atualização de pesquisas Bibliográficas no âmbito do serviço social para 

levantar as dificuldades que têm sido observadas, seja para atuação em rede, para o acompanhamento das famílias ou para 

cumprir as diretrizes das políticas públicas sobre o tema. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os trabalhos literários no âmbito do serviço social, no período de 2010 a 2017, para identificar quais desafios e as 

possibilidades dos assistentes sociais no enfrentamento à violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
 

Assim, nesse projeto será inserida uma proposta de pesquisa Pura ou Bibliográfica que será de Natureza qualitativa.Para 

tanto será extraído informações de Revistas conceituadas específicas do Serviço Social, Dissertação, Artigos, Livros, Base 

METODOLOGIA de dados como a Sielo e Sites da internet, Na pretensão de atingir o objetivo que é descobrir nas publicações vigentes sobre 

o enfrentamento à violência sexual da criança e adolescente intrafamiliar, os conceitos dos pesquisadores sobre o tema, 

publicados no período de 2010 a 2017. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final dessa pesquisa, consiga atingir o objetivo, indentificando os desafios e as possibilidades dos 

assistentes sociais frente a demanda da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

Aspectos conceituais da violência contra crianças e adolescentes. Disponível em: 

(#60)http://pt.shvoong.com/humanities/1730418-express%C3%B5es-da-viol%C3%AAnciasexual-contra/(#62) Acesso 

em:08/05/2018 BRASIL. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil: Brasília: Comitê Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. 2000. BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Coletânea de Leis, RS, 2007. Deslandes SF. Prevenir a violência um desafio para profissionais 

de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 1994. . Faleiros VP, Faleiros ETS. Circuito e curtos-circuitos: atendimento, defesa e 

responsabilização do abuso sexual contra crianças e adolescentes. São Paulo: Editora Veras; 2001. GASPAROTTO, Geovana 

Prante. Desigualdades e Resistências: Avanços, Contradições e Desafios para a garantia das seguranças do SUAS pela 

proteção social especial. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, 2013.. GUERRA, Viviane Nogueira de Azevedo. Violência de pais contra filhos: a tragédia revisitada. 3.ª 

edição. São Paulo: Cortez, 1998. IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2006. SANTOS, Andréia Mendes. Sociedade do consumo: criança e propaganda, uma relação 

que dá peso. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faculdade de Serviço Social. 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Porto Alegre, 2007. YAZBEK, Carmelita. Pobreza no Brasil contemporâneo e 
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TITULO violência sexual contra crianças e adolescentes:enfrentamento à violência intrafamiliar pela/o assistente social 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é uma das mais diversas expressões da questão social e tem 

chamado a atenção da sociedade pelo número de ocorrências que vem sendo intensificada esse tipo de abuso na família , é 

um dos mais apontados pelas pesquisas.Considerando-se a demanda, o atendimento às situações de violências, 

especialmente as sexuais, faz-se necessário a atualização de pesquisas Bibliográficas no âmbito do serviço social para 

levantar as dificuldades que têm sido observadas, seja para atuação em rede, para o acompanhamento das famílias ou para 

cumprir as diretrizes das políticas públicas sobre o tema. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os trabalhos literários no âmbito do serviço social, no período de 2010 a 2017, para identificar quais desafios e as 

possibilidades dos assistentes sociais no enfrentamento à violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
 

Assim, nesse projeto será inserida uma proposta de pesquisa Pura ou Bibliográfica que será de Natureza qualitativa.Para 

tanto será extraído informações de Revistas conceituadas específicas do Serviço Social, Dissertação, Artigos, Livros, Base 

METODOLOGIA de dados como a Sielo e Sites da internet, Na pretensão de atingir o objetivo que é descobrir nas publicações vigentes sobre 

o enfrentamento à violência sexual da criança e adolescente intrafamiliar, os conceitos dos pesquisadores sobre o tema, 

publicados no período de 2010 a 2017. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Espera-se que ao final dessa pesquisa, consiga atingir o objetivo, indentificando os desafios e as possibilidades dos 

assistentes sociais frente a demanda da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
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TITULO Extrações dentárias em pacientes portadores de hemofilia A 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Hemofilia A é causada pela ausência de fator VIII, que é uma proteína coagulante. É um distúrbio genético de característica 

recessiva ligada ao cromossomo X, com uma prevalência de 1 em cada 6500 recém-nascidos do mundo. É classificada  

como leve, moderada e grave. O tratamento da hemofilia é baseado no aumento da atividade do fator defeituoso no sangue, 

como a substituição do FVIII por injeção intravenosa, sob demanda ou profilaticamente em horário regular. O objetivo do 

esquema de tratamento profilático clássico é manter a atividade de FVIII acima de 0,01IUmL-1 através da administração 

regular de FVIII. Entre os pacientes cujo título de inibidor é maior que 5 unidades de Bethesda (BU), a reposição de fator VIII 

(FVIII), mesmo em doses muito altas, é geralmente ineficaz na interrupção do sangramento. Consequentemente, são 

necessárias abordagens terapêuticas alternativas: estas consistem principalmente no uso de agentes inibidores do inibidor, 

como concentrados complexos de protrombina (aPCC) e fator ativado recombinante VII (rFVIIa). 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os cuidados frente as extrações dentárias de impactados em pacientes 

hemofiliticos A mediante a revisão literária . 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

hemophilia A, dental extractions, local hemostatics, factor replacement therapy. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A extração dentária em qualquer paciente com defeitos do fator de coagulação pode resultar em um episódio de 

sangramento tardio. Medidas hemostáticas locais fornecem resultados efetivos na maioria dos casos, mas são 

insuficientes em pacientes com hemofilia A grave, Portanto consultar o hematologista do paciente é necessário para garantir 

a cobertura profilática pré-operatória. Entre os portadores de hemofilia A com nível de fator VIII entre 40 e 60%, todos 

apresentam sangramento prolongado após pequena lesão ou cirurgia. O sangramento anormal foi observado em 18,1% dos 

portadores de hemofilia A, Entre estes sintomas hemorrágicos, a menorragia foi mais frequente seguido de epistaxe, 

gengivorragia, e sangramento prolongado pós-extração. Pacientes que teve osso removido tem 3,48 vezes mais 

probabilidade de ter sangramentos pós-operatórios do que aqueles que não precisaram de remoção óssea. A Federação 

mundial de hemofilia (WFH) reconhecem que o uso de ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico após procedimentos 

odontológicos podem reduzir a necessidade de terapia de reposição, e que as medidas hemostáticas locais, como celulose 

oxidada e cola de fibrina, também pode ser usado sempre que possível. A WFH recomenda o nível de fator requerido para 

procedimentos cirúrgicos em hemofílicos A, Para cirurgia de grande porte o nível desejado de fator entre 80-100% no pré- 

operatório, e no pós-operatório 60-80% 1-3 dias, 40-60% 4-6 dias,ou 30-50% 7-14 dias, Nas cirurgias de pequeno porte o nível 

recomendado no pré-operatório 50-80%,e no pós-operatório 30-50% 1-5 dias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluímos que as extrações dentárias para os portadores de hemofilia A, podem ser realizada 

através de cuidados locais, e reposição de fatores sistêmico com interação do médico hematologista, com baixo índice de 

complicações. 



 

 

 

 
Página 834 



1- Abolghasemi H, Panahi Y, Ahmadinejad M, et al. Comparative evaluation of the safety and efficacy of recombinant FVIII in 

severe hemophilia A patients. Journal of Pharmacopuncture. 2018;21(2):76-81. doi:10.3831/KPI.2018.21.009. 2- Zanon E, 

Brandolin B, Saggiorato G, Bacci C. Complex dental extractions in a patient with severe haemophilia A and inhibitors treated 

with activated prothrombin complex concentrate. Blood Transfusion. 2012;10(2):225-227. doi:10.2450/2012.0067-11. 3- 

Karagun BS, et al. Devastative tongue bleeding due to self-bite after dental extraction in a haemophilia A patient with 

inhibitor. Haemophilia. 2014 Mar;20(2):e177-9. doi: 10.1111/hae.12362. 4- Bennetts, Nicholas A, et al. Initial Manifestation of 

Acquired Hemophilia A After a Routine Tooth Extraction. A Case Report and Literature Review. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery , Volume 76 , Issue 3 , 490 – 494. Doi:https://doi.org/10.1016/j.joms.2017.08.005. 5- Peisker A, 

Raschke GF, Schultze-Mosgau S. Management of dental extraction in patients with Haemophilia A and B: a report of 58 

extractions. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Jan 1;19(1):e55-60. doi: 10.4317 / medoral.19191. 6- Hsieh JT, Klein K, 

Batstone M. Ten-year study of postoperative complications following dental extractions in patients with inherited bleeding 

disorders. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Sep;46(9):1147-1150. doi: 10.1016/j.ijom.2017.04.016. 7- Moussa Seck, et al. 

Bleeding risk assessment in hemophilia A carriers from Dakar, Senegal. Blood Coagulation (#38) Fibrinolysis. (2017) 

28(8):642–645. DOI: 10.1097/MBC.0000000000000653. 8- Nissen SK, Laursen AL, Poulsen LH, Mogensen TH. Identification 

of a novel mutation in the factor VIII gene causing severe haemophilia A. BMC Hematology. 2018;18:17. 

doi:10.1186/s12878-018-0113-4. 

REFERENCIAS 

 

 

12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 
Ano   Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9018 Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3245888 - LUCAS DINIZ ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Camila Eduarda Zambon LUIZ ALBERTO VALENTE SOARES JUNIOR 
 
 

TITULO Extrações dentárias em pacientes portadores de hemofilia A 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Hemofilia A é causada pela ausência de fator VIII, que é uma proteína coagulante. É um distúrbio genético de característica 

recessiva ligada ao cromossomo X, com uma prevalência de 1 em cada 6500 recém-nascidos do mundo. É classificada  

como leve, moderada e grave. O tratamento da hemofilia é baseado no aumento da atividade do fator defeituoso no sangue, 

como a substituição do FVIII por injeção intravenosa, sob demanda ou profilaticamente em horário regular. O objetivo do 

esquema de tratamento profilático clássico é manter a atividade de FVIII acima de 0,01IUmL-1 através da administração 

regular de FVIII. Entre os pacientes cujo título de inibidor é maior que 5 unidades de Bethesda (BU), a reposição de fator VIII 

(FVIII), mesmo em doses muito altas, é geralmente ineficaz na interrupção do sangramento. Consequentemente, são 

necessárias abordagens terapêuticas alternativas: estas consistem principalmente no uso de agentes inibidores do inibidor, 

como concentrados complexos de protrombina (aPCC) e fator ativado recombinante VII (rFVIIa). 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os cuidados frente as extrações dentárias de impactados em pacientes 

hemofiliticos A mediante a revisão literária . 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

hemophilia A, dental extractions, local hemostatics, factor replacement therapy. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A extração dentária em qualquer paciente com defeitos do fator de coagulação pode resultar em um episódio de 

sangramento tardio. Medidas hemostáticas locais fornecem resultados efetivos na maioria dos casos, mas são 

insuficientes em pacientes com hemofilia A grave, Portanto consultar o hematologista do paciente é necessário para garantir 

a cobertura profilática pré-operatória. Entre os portadores de hemofilia A com nível de fator VIII entre 40 e 60%, todos 

apresentam sangramento prolongado após pequena lesão ou cirurgia. O sangramento anormal foi observado em 18,1% dos 

portadores de hemofilia A, Entre estes sintomas hemorrágicos, a menorragia foi mais frequente seguido de epistaxe, 

gengivorragia, e sangramento prolongado pós-extração. Pacientes que teve osso removido tem 3,48 vezes mais 

probabilidade de ter sangramentos pós-operatórios do que aqueles que não precisaram de remoção óssea. A Federação 

mundial de hemofilia (WFH) reconhecem que o uso de ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico após procedimentos 

odontológicos podem reduzir a necessidade de terapia de reposição, e que as medidas hemostáticas locais, como celulose 

oxidada e cola de fibrina, também pode ser usado sempre que possível. A WFH recomenda o nível de fator requerido para 

procedimentos cirúrgicos em hemofílicos A, Para cirurgia de grande porte o nível desejado de fator entre 80-100% no pré- 

operatório, e no pós-operatório 60-80% 1-3 dias, 40-60% 4-6 dias,ou 30-50% 7-14 dias, Nas cirurgias de pequeno porte o nível 

recomendado no pré-operatório 50-80%,e no pós-operatório 30-50% 1-5 dias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluímos que as extrações dentárias para os portadores de hemofilia A, podem ser realizada 

através de cuidados locais, e reposição de fatores sistêmico com interação do médico hematologista, com baixo índice de 

complicações. 



 

 

 

 
Página 835 



1- Abolghasemi H, Panahi Y, Ahmadinejad M, et al. Comparative evaluation of the safety and efficacy of recombinant FVIII in 

severe hemophilia A patients. Journal of Pharmacopuncture. 2018;21(2):76-81. doi:10.3831/KPI.2018.21.009. 2- Zanon E, 

Brandolin B, Saggiorato G, Bacci C. Complex dental extractions in a patient with severe haemophilia A and inhibitors treated 

with activated prothrombin complex concentrate. Blood Transfusion. 2012;10(2):225-227. doi:10.2450/2012.0067-11. 3- 

Karagun BS, et al. Devastative tongue bleeding due to self-bite after dental extraction in a haemophilia A patient with 

inhibitor. Haemophilia. 2014 Mar;20(2):e177-9. doi: 10.1111/hae.12362. 4- Bennetts, Nicholas A, et al. Initial Manifestation of 

Acquired Hemophilia A After a Routine Tooth Extraction. A Case Report and Literature Review. Journal of Oral and 

Maxillofacial Surgery , Volume 76 , Issue 3 , 490 – 494. Doi:https://doi.org/10.1016/j.joms.2017.08.005. 5- Peisker A, 

Raschke GF, Schultze-Mosgau S. Management of dental extraction in patients with Haemophilia A and B: a report of 58 

extractions. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Jan 1;19(1):e55-60. doi: 10.4317 / medoral.19191. 6- Hsieh JT, Klein K, 

Batstone M. Ten-year study of postoperative complications following dental extractions in patients with inherited bleeding 

disorders. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Sep;46(9):1147-1150. doi: 10.1016/j.ijom.2017.04.016. 7- Moussa Seck, et al. 

Bleeding risk assessment in hemophilia A carriers from Dakar, Senegal. Blood Coagulation (#38) Fibrinolysis. (2017) 

28(8):642–645. DOI: 10.1097/MBC.0000000000000653. 8- Nissen SK, Laursen AL, Poulsen LH, Mogensen TH. Identification 

of a novel mutation in the factor VIII gene causing severe haemophilia A. BMC Hematology. 2018;18:17. 

doi:10.1186/s12878-018-0113-4. 

REFERENCIAS 

 

 

12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

 
Ano   Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9018 Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3261026 - GUSTAVO YURI AMORIN DAS MERCÊS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Camila Eduarda Zambon LUIZ ALBERTO VALENTE SOARES JUNIOR 
 
 

TITULO Extrações dentárias em pacientes portadores de hemofilia A 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Hemofilia A é causada pela ausência de fator VIII, que é uma proteína coagulante. É um distúrbio genético de característica 

recessiva ligada ao cromossomo X, com uma prevalência de 1 em cada 6500 recém-nascidos do mundo. É classificada  

como leve, moderada e grave. O tratamento da hemofilia é baseado no aumento da atividade do fator defeituoso no sangue, 

como a substituição do FVIII por injeção intravenosa, sob demanda ou profilaticamente em horário regular. O objetivo do 

esquema de tratamento profilático clássico é manter a atividade de FVIII acima de 0,01IUmL-1 através da administração 

regular de FVIII. Entre os pacientes cujo título de inibidor é maior que 5 unidades de Bethesda (BU), a reposição de fator VIII 

(FVIII), mesmo em doses muito altas, é geralmente ineficaz na interrupção do sangramento. Consequentemente, são 

necessárias abordagens terapêuticas alternativas: estas consistem principalmente no uso de agentes inibidores do inibidor, 

como concentrados complexos de protrombina (aPCC) e fator ativado recombinante VII (rFVIIa). 
 

 

 

OBJETIVOS 
A presente pesquisa tem como objetivo mostra os cuidados frente as extrações dentárias de impactados em pacientes 

hemofiliticos A mediante a revisão literária . 
 

METODOLOGIA 
A busca de periódicos foi realizada na base de dados Pubmed, Medline (2012-2018) com os seguintes descritores: 

hemophilia A, dental extractions, local hemostatics, factor replacement therapy. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A extração dentária em qualquer paciente com defeitos do fator de coagulação pode resultar em um episódio de 

sangramento tardio. Medidas hemostáticas locais fornecem resultados efetivos na maioria dos casos, mas são 

insuficientes em pacientes com hemofilia A grave, Portanto consultar o hematologista do paciente é necessário para garantir 

a cobertura profilática pré-operatória. Entre os portadores de hemofilia A com nível de fator VIII entre 40 e 60%, todos 

apresentam sangramento prolongado após pequena lesão ou cirurgia. O sangramento anormal foi observado em 18,1% dos 

portadores de hemofilia A, Entre estes sintomas hemorrágicos, a menorragia foi mais frequente seguido de epistaxe, 

gengivorragia, e sangramento prolongado pós-extração. Pacientes que teve osso removido tem 3,48 vezes mais 

probabilidade de ter sangramentos pós-operatórios do que aqueles que não precisaram de remoção óssea. A Federação 

mundial de hemofilia (WFH) reconhecem que o uso de ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico após procedimentos 

odontológicos podem reduzir a necessidade de terapia de reposição, e que as medidas hemostáticas locais, como celulose 

oxidada e cola de fibrina, também pode ser usado sempre que possível. A WFH recomenda o nível de fator requerido para 

procedimentos cirúrgicos em hemofílicos A, Para cirurgia de grande porte o nível desejado de fator entre 80-100% no pré- 

operatório, e no pós-operatório 60-80% 1-3 dias, 40-60% 4-6 dias,ou 30-50% 7-14 dias, Nas cirurgias de pequeno porte o nível 

recomendado no pré-operatório 50-80%,e no pós-operatório 30-50% 1-5 dias. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Mediante a revisão literária concluímos que as extrações dentárias para os portadores de hemofilia A, podem ser realizada 

através de cuidados locais, e reposição de fatores sistêmico com interação do médico hematologista, com baixo índice de 

complicações. 
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TITULO Quarto de Despejo: Uma leitura de São Paulo na década de 1950 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa apresenta como tema central o estudo sobre as mazelas da cidade de São Paulo na década de 1950, através da 

perspectiva de Carolina Maria de Jesus – mulher, negra, pobre e mãe solo. O estudo pretende analisar seus relatos 

cotidianos publicados em formato de livro, em sua obra Quarto de Despejo e fazer uma correlação com a conjuntura da 

cidade de São Paulo. Por intermédio das possibilidades de pesquisa a partir do estudo de caso e da Micro-História, o estudo 

investigará o contexto histórico em que Carolina viveu, tentando entender as razões de seus relatos sobre a fome, violência, 

pobreza, investigando as razões pelas quais existia tamanha segregação social em São Paulo, através da leitura de dados 

populacionais e espaciais, jornalistas e autores de textos publicados em jornais da época, que dizem respeito às questões 

urbanas. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa propõe o estudo da cidade de São Paulo a partir dos relatos de Carolina Maria de Jesus, em seu 

livro-diário Quarto de Despejo, seguindo os passos a seguir: - Realizar uma leitura sistemática do livro Quarto de Despejo, de 

Carolina Maria de Jesus (1995), para identificar através de seus relatos os problemas da cidade de São Paulo, vale dizer, na 

década de 1950; - Localizar na fonte de pesquisa além de documentário, noticiais, índices de desenvolvimento urbano e 

social informações que contextualize historicamente os relatos de Carolina de Jesus; - Coletar as informações sobre a  

cidade de São Paulo encontradas nos relatos de Carolina e entender de que forma se relacionam e se completam e assim 

responder as problemáticas da pesquisa; 
 

 

 
O estudo proposto tem como fonte o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, publicado em língua portuguesa 

pela editora Àtica a partir dos relatos diários da autora em seu cotidiano na favela de Canindé, zona norte de São Paulo. 

Trata-se de um registro histórico considerado como um tipo de escrita testemunhal e permite problematizar experiências 

individuais, no caso, de uma mulher periférica na década de 1950. O diário publicado como livro formaliza o material a ser 

METODOLOGIA 
analisado durante desenvolvimento da pesquisa, portanto, constitui a principal fonte documental do estudo ora apresentado. 

Deste modo, o estudo selecionará os parágrafos do diário em que a escrevente narra suas dificuldades. Dessa seleção, será 

realizada uma análise histórica, problematizadora, relacionando-as com os rumos em que a cidade tomava, para entender as 

raízes dos problemas enfrentados por Carolina. Assim, o método a ser utilizado será o Estudo de Caso, e consistirá na 

análise minuciosa em pequena escala da vida de uma mulher negra periférica em São Paulo, e através dos problemas 

enfrentados por ela, construir um estudo sobre a cidade na época. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Nessa hipótese é que a leitura das fontes primárias, junto a confrontação dos registros de Carolina, possamos responder os 

problemas de pesquisa e construir uma estudo sobre São Paulo em 1950. 
 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

JESUS DE, Carolina Maria. Quarto de Despejo: Diário de uma favelada. 5ª edição. São Paulo: Ática, 1995 SHARP, Jim. A 

História Vista de Baixo. In: BURKE, P. A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Edunesp, 1992. CALDEIRA, 

Teresa Pires do Rio, Cidade de Muros – Crime, Segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34; EDUSP, 2000, 

pp. 218-221 VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. Revista da Sociedade de Cardiologia 

do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 383-386, set./out. 2007. Disponível em: 

(#38)lt;http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007_05/a2007_v20_n05_art10.pdf(#38)gt; . Acesso em: 10 jul. 2016. 

NAVES, P. A importância do Projeto de Pesquisa. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

LEVI, Giovanni. “Sobre a micro-história” In: BURKE, Peter (org). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora 

da UNESP, 1992. 

 

Página 837 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 838 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9020 Cancerologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
239470 - LUIZ MARIO ALVES DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Graziella Souza Guimarães 

  

 
 

TITULO Prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero: uma Revisão Literária. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, estando atrás apenas do câncer de 

mama e do câncer de cólon e reto (1). Devido às altas taxas de morbimortalidade é considerado um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, particularmente em mulheres em idade reprodutiva e estratos socioeconômicos 

menores (2). Com isso, sua prevenção, juntamente com uma detecção precoce, é fundamental para a melhora na qualidade 

de saúde da população feminina em geral 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero 
 

Foram utilizados dados do Pubmed e Scielo, referentes ao câncer de colo de útero, que datam de 2016 a 2017. Na coleta dos 

METODOLOGIA dados foram utilizados os seguintes descritores: câncer, colo de útero, prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico do 

câncer de colo de útero 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o intuito de prevenir e controlar o câncer de colo de útero, a prevenção deve ser realizada através do exame 

citopatológico do colo do útero a partir do rastreamento que é capaz de detectar ou diagnosticar precocemente a doença (1). 

Tal procedimento deve ser realizado em mulheres com vida sexual ativa, entre 25-59 anos de idade, ao menos uma vez ao 

ano, ou, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (3). Esse exame é um método de rastreamento 

sensível, seguro e de baixo custo que torna possível a detecção de lesões precursoras e de formas iniciais da doença. A 

identificação precoce do Câncer do Colo Uterino aumenta substancialmente a probabilidade de cura (1). A infecção por 

alguns subtipos do Papilomavírus Humano – HPV é um dos principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento 

(2). 
 

 

 

CONCLUSOES 
O Câncer do Colo do Útero ainda tem uma estatística alta no Brasil e no mundo, com isso o rastreamento ainda é a melhor 

opção para o prevenir e controlar essa doença. 
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TITULO Prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero: uma Revisão Literária. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, estando atrás apenas do câncer de 

mama e do câncer de cólon e reto (1). Devido às altas taxas de morbimortalidade é considerado um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, particularmente em mulheres em idade reprodutiva e estratos socioeconômicos 

menores (2). Com isso, sua prevenção, juntamente com uma detecção precoce, é fundamental para a melhora na qualidade 

de saúde da população feminina em geral 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero 
 

Foram utilizados dados do Pubmed e Scielo, referentes ao câncer de colo de útero, que datam de 2016 a 2017. Na coleta dos 

METODOLOGIA dados foram utilizados os seguintes descritores: câncer, colo de útero, prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico do 

câncer de colo de útero 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o intuito de prevenir e controlar o câncer de colo de útero, a prevenção deve ser realizada através do exame 

citopatológico do colo do útero a partir do rastreamento que é capaz de detectar ou diagnosticar precocemente a doença (1). 

Tal procedimento deve ser realizado em mulheres com vida sexual ativa, entre 25-59 anos de idade, ao menos uma vez ao 

ano, ou, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (3). Esse exame é um método de rastreamento 

sensível, seguro e de baixo custo que torna possível a detecção de lesões precursoras e de formas iniciais da doença. A 

identificação precoce do Câncer do Colo Uterino aumenta substancialmente a probabilidade de cura (1). A infecção por 

alguns subtipos do Papilomavírus Humano – HPV é um dos principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento 

(2). 
 

 

 

CONCLUSOES 
O Câncer do Colo do Útero ainda tem uma estatística alta no Brasil e no mundo, com isso o rastreamento ainda é a melhor 

opção para o prevenir e controlar essa doença. 
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TITULO Prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero: uma Revisão Literária. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, estando atrás apenas do câncer de 

mama e do câncer de cólon e reto (1). Devido às altas taxas de morbimortalidade é considerado um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, particularmente em mulheres em idade reprodutiva e estratos socioeconômicos 

menores (2). Com isso, sua prevenção, juntamente com uma detecção precoce, é fundamental para a melhora na qualidade 

de saúde da população feminina em geral 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero 
 

Foram utilizados dados do Pubmed e Scielo, referentes ao câncer de colo de útero, que datam de 2016 a 2017. Na coleta dos 

METODOLOGIA dados foram utilizados os seguintes descritores: câncer, colo de útero, prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico do 

câncer de colo de útero 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o intuito de prevenir e controlar o câncer de colo de útero, a prevenção deve ser realizada através do exame 

citopatológico do colo do útero a partir do rastreamento que é capaz de detectar ou diagnosticar precocemente a doença (1). 

Tal procedimento deve ser realizado em mulheres com vida sexual ativa, entre 25-59 anos de idade, ao menos uma vez ao 

ano, ou, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (3). Esse exame é um método de rastreamento 

sensível, seguro e de baixo custo que torna possível a detecção de lesões precursoras e de formas iniciais da doença. A 

identificação precoce do Câncer do Colo Uterino aumenta substancialmente a probabilidade de cura (1). A infecção por 

alguns subtipos do Papilomavírus Humano – HPV é um dos principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento 

(2). 
 

 

 

CONCLUSOES 
O Câncer do Colo do Útero ainda tem uma estatística alta no Brasil e no mundo, com isso o rastreamento ainda é a melhor 

opção para o prevenir e controlar essa doença. 
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TITULO Prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero: uma Revisão Literária. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, estando atrás apenas do câncer de 

mama e do câncer de cólon e reto (1). Devido às altas taxas de morbimortalidade é considerado um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, particularmente em mulheres em idade reprodutiva e estratos socioeconômicos 

menores (2). Com isso, sua prevenção, juntamente com uma detecção precoce, é fundamental para a melhora na qualidade 

de saúde da população feminina em geral 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero 
 

Foram utilizados dados do Pubmed e Scielo, referentes ao câncer de colo de útero, que datam de 2016 a 2017. Na coleta dos 

METODOLOGIA dados foram utilizados os seguintes descritores: câncer, colo de útero, prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico do 

câncer de colo de útero 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o intuito de prevenir e controlar o câncer de colo de útero, a prevenção deve ser realizada através do exame 

citopatológico do colo do útero a partir do rastreamento que é capaz de detectar ou diagnosticar precocemente a doença (1). 

Tal procedimento deve ser realizado em mulheres com vida sexual ativa, entre 25-59 anos de idade, ao menos uma vez ao 

ano, ou, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (3). Esse exame é um método de rastreamento 

sensível, seguro e de baixo custo que torna possível a detecção de lesões precursoras e de formas iniciais da doença. A 

identificação precoce do Câncer do Colo Uterino aumenta substancialmente a probabilidade de cura (1). A infecção por 

alguns subtipos do Papilomavírus Humano – HPV é um dos principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento 

(2). 
 

 

 

CONCLUSOES 
O Câncer do Colo do Útero ainda tem uma estatística alta no Brasil e no mundo, com isso o rastreamento ainda é a melhor 

opção para o prevenir e controlar essa doença. 
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TITULO Prevenção e controle do Câncer de Colo de Útero: uma Revisão Literária. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, estando atrás apenas do câncer de 

mama e do câncer de cólon e reto (1). Devido às altas taxas de morbimortalidade é considerado um problema de saúde 

pública em países em desenvolvimento, particularmente em mulheres em idade reprodutiva e estratos socioeconômicos 

menores (2). Com isso, sua prevenção, juntamente com uma detecção precoce, é fundamental para a melhora na qualidade 

de saúde da população feminina em geral 
 

 

 

OBJETIVOS 
Através do levantamento de dados de diversos estudos realizados ao longo dos anos, pretende-se organizar uma revisão 

literária de atualização sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero 
 

Foram utilizados dados do Pubmed e Scielo, referentes ao câncer de colo de útero, que datam de 2016 a 2017. Na coleta dos 

METODOLOGIA dados foram utilizados os seguintes descritores: câncer, colo de útero, prevenção do câncer de colo de útero, diagnóstico do 

câncer de colo de útero 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com o intuito de prevenir e controlar o câncer de colo de útero, a prevenção deve ser realizada através do exame 

citopatológico do colo do útero a partir do rastreamento que é capaz de detectar ou diagnosticar precocemente a doença (1). 

Tal procedimento deve ser realizado em mulheres com vida sexual ativa, entre 25-59 anos de idade, ao menos uma vez ao 

ano, ou, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (3). Esse exame é um método de rastreamento 

sensível, seguro e de baixo custo que torna possível a detecção de lesões precursoras e de formas iniciais da doença. A 

identificação precoce do Câncer do Colo Uterino aumenta substancialmente a probabilidade de cura (1). A infecção por 

alguns subtipos do Papilomavírus Humano – HPV é um dos principais fatores que contribuem para o seu desenvolvimento 

(2). 
 

 

 

CONCLUSOES 
O Câncer do Colo do Útero ainda tem uma estatística alta no Brasil e no mundo, com isso o rastreamento ainda é a melhor 

opção para o prevenir e controlar essa doença. 
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PRISCILLA CARDIM SCACCHETTI 

 
 

TITULO 
Implicações taxonômicas da caracterização citogenética e molecular de diferentes populações de Scleromystax barbatus 

(Siluriforme; Callichthyidae; Corydoradinae) 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Scleromystax barbatus pertencente à família Callichthyidae e subfamília Corydoradinae, é um bagre endêmico de riachos 

costeiros da Mata Atlântica da Bahia até o Rio Grande do Sul. São peixes de pequeno porte, de corpo alto e barbilhões 

maxilares curtos que não ultrapassam a origem das nadadeiras peitorais. A ampla distribuição dessa espécie é inesperada 

visto que as drenagens que a mesma ocupa encontram-se não conectados. É sabido que diversos grupos que possuem 

esse mesmo padrão de distribuição, tratam-se de prováveis complexos de espécies com linhagens geneticamente bem 

definidas. Contudo é um trabalho difícil discriminar morfologicamente os táxons visto que muitas das linhagens podem viver 

em simpatria podendo provocar ruídos nas análises. Em grupos como os Coridoradinae, ainda há um agravante. Espécies 

desse grupo podem ser selecionadas para serem miméticas a outras simpátricas num padrão evolutivo direcionado por 

mimetismo muleriano. Para isso técnicas de taxonomia integrativa podem ser uma ferramenta fundamental para identificar, 

definir seus padrões de distribuição e posteriormente servir como base para nomear os novos táxons. Já é presente na 

literatura S. barbatus contendo 2n = 64 e 2n = 66 levantando ainda mais dúvidas quanto ao número de linhagens que a 

compõem. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Nesse sentido, o presente projeto tem como objetivo traçar o panorama genético de Scleromystax barbatus por meio de 

análises moleculares modernas de delimitação de espécies assim como caracterização cariotípica das linhagens a serem 

identificadas. 
 

 

 
Serão sequenciadas amostras de Scleromystax barbatus e suas congêneres de diferentes localidades, esse material está 

presente na Coleção de Biologia e Genética de peixes (LBGP) da UNESP, Botucatu. O marcador molecular a ser usado é o 

METODOLOGIA 
gene Citocromo Oxidase C Subunidade I (COI). As sequencias de COI serão alinhadas e analisadas com técnicas de 

delimitação de espécies como ABGD, GMYC, BIN, PTP. Após a identificação das linhagens, novas coletas serão realizadas 

para coletar exemplares vivos para a caracterização citogenética. Essa caracterização será realizada pelos protocolos 

apresentados em Oliveira 1998. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Até o momento foram catalogados 40 lotes de S. barbatus da coleção do LBGP, e outros 160 lotes de outras espécies do 

gênero Scleromystax. Dois indivíduos de cada lote tiveram seu DNA total extraído e encontram-se em processo de 

sequenciamento. Uma coleta já foi realizada no município de Ubatuba e a população residente já teve indivíduos 

cariotipados apresentando composição citogenética aparentemente inédita. Ao final do trabalho esperamos identificar 

linhagens distintas dentro da espécie tendo em vista à grande variação cariotípica encontrada até o momento. É possível que 

outros citótipos ainda sejam reconhecidos e ainda mais diversidade seja encontrada. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Até o momento é precipitado concluirmos enfaticamente que Scleromytax barbatus trata-se de um complexo de espécies, no 

entanto os primeiros resultados assim como a ausência de fluxo gênico entre as populações sugerem que estejamos 

trabalhando com diversas espécies distintas com um mesmo padrão morfológico. 
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TITULO Fraturas Condilares: Tratamento Conservador versus Cirúrgico. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Devido sua alta incidência, as lesões no complexo maxilofacial são um grande desafio a saúde pública em todo o mundo. As 

características epidemiológicas dessas lesões podem variar em função de fatores como meio ambiente, sexo, idade, nível 

socioeconômico e mecanismo de lesão. As fraturas mandibulares podem levar não só a alterações anatômicas e estéticas 

na face, mas também alterar funções básicas necessárias, como mastigação, fonação e deglutição¹. Há grande controvérsia 

na literatura quanto ao diagnóstico e melhor método de tratamento, pois diversos fatores influenciam na escolha pela 

abordagem cirúrgica ou conservadora. Portanto confrontaremos resultados obtidos em ambas as abordagens terapêuticas 

em busca dos melhores prognósticos¹. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem por objetivo avaliar a retrospectiva de algumas características epidemiológicas de fraturas do côndilo 

mandibular, diagnóstico, modalidades de tratamento e vantagens e desvantagem de cada técnica. 
 

METODOLOGIA 
Foi feita uma revisão bibliográfica com artigos da base de dados PubMed publicados entre os anos de 2000 e 2018 sobre 

pesquisas em relação ao tratamento conservador e cirúrgico das fraturas do côndilo mandibular 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Existe uma unanimidade na literatura quando se refere a gênero, idade, etiologia e fatores correlacionados. Assim, as 

fraturas condilares ocorrem na maioria das vezes em homens entre 20 e 40 anos de idade envolvidos em acidentes 

automobilísticos tendo como agravante o não uso dos equipamentos obrigatórios de segurança e proteção, além do uso de 

substancias alcoólicas e/ou ilícitas envolvidas, seguido da violência interpessoal. Por outro lado, a literatura é controversa 

no quesito distribuição anatômica das fraturas mandibulares, classificação e abordagem terapêutica². A abordagem 

conservadora consiste no reestabelecimento oclusal por meio da realização ou não de bloqueio maxilo-mandibular (BMM), 

por um período variando de 10 a 60 dias com reaberturas periódicas para higienização e aferições de medidas, fisioterapia 

elástica e instrução de dieta liquido pastosa. A abordagem cirúrgica, entretanto, caracteriza-se pela redução cruenta da 

fratura a partir da fixação do côndilo, por meio de materiais de osteossíntese, como fios de aço ou miniplacas e parafusos, 

promovendo o restabelecimento ocluso-funcional. Em ambas as abordagens busca-se o reestabelecimento da oclusão pré- 

trauma³. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A escolha pela abordagem conservadora ou cirúrgica deve ser feita a partir de uma análise individual de cada caso e com 

base nos riscos e benefícios, buscando sempre como objetivo restabelecer a função sem causar alterações funcionais e 

estéticas. A fixação interna rígida, por meio de miniplacas e parafusos, apresenta maiores benefícios, quando comparada ao 

uso de amarrias com fios de aço, pois promovem ao paciente maior conforto pós-operatório e retorno precoce às atividades. 
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TITULO 
VIOLÊNCIA INFANTIL: REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM PRONTO SOCORRO 

INFANTIL NO HOSPITAL GERAL 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência infantil intrafamiliar se configura como uma questão de saúde pública, que se manifesta por meio de natureza 

física, psicológica, sexual e/ou negligência. Neste cenário, as instituições hospitalares tornam-se referência no atendimento 

de tais demandas, sendo o pronto socorro infantil a porta de entrada para o cuidado das vítimas, o que exige dos 

profissionais de saúde uma assistência focada em uma maior responsabilização, pois assumem o compromisso de 

identificar, investigar e notificar os casos de violência, com o propósito de contribuir com medidas preventivas, terapêuticas, 

diagnósticas e de tratamento. Portanto, a atuação profissional nesse cenário pode ser suscetível a desencadear sofrimento 

psíquico nos profissionais de saúde, o que me motivou a realização desta pesquisa. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as repercussões psicológicas suscitadas por situações de violência infantil nos profissionais de saúde de um 

pronto socorro infantil no Hospital Geral. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas com uma 

amostra de oito profissionais de saúde, cujos dados serão tratados pela análise de conteúdo. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Diante do trabalho com casos de violência infantil, se faz necessário olhar para os sentimentos despertados nos 

profissionais, visto que na maioria das vezes se encontram limitados pela falta de recursos e de espaço que permita a 

elaboração dos seus aspectos subjetivos, o que pode despertar a intensificação dos sentimentos de angústia e impotência 

diante da vulnerabilidade e fragilidade a que são expostos. Desse modo, a partir da realização desta pesquisa espera-se 

contribuir para o desenvolvimento de ações que favoreçam a instrumentalização dos profissionais, bem como um ambiente 

acolhedor e de escuta que promova reflexão e cuidado com sua saúde mental. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS 

Barbosa, P. Z., (#38) Pegoraro, R. F. (2008). Violência doméstica e Psicologia Hospitalar: possibilidades de atuação diante da 

mãe que agride. Saúde soc. vol.17, n.3, p. 77- 89. jul/set. 2008. Recuperado em 03 de junho, 2017, de 

http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v17n3/09.pdf Day, V. P., Telles, L. E. B., Zoratto, P. H., Azambuja, M. R. F., Machado, D. A., 

Silveira, M. B, Debiaggi, M., Reis, M. G., Cardoso, R. G., (#38) Blank, P. (2003). Violência doméstica e suas diferentes 

manifestações. R. Psiquiatr. RS, 25 (suplemento 1): 9- 21, abril 2003. Recuperado em 03 de junho, 2017, de 

http://www.scielo.br/pdf/rprs/v25s1/a03v25s1 Feliciano, K. V. O., Kovacs, M. H., (#38) Sarinho, S. W. (2005). Sentimentos 

de profissionais dos serviços de pronto-socorro pediátrico: reflexões sobre o burnout. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., 

Recife, 5 (3): 319 – 328, jul. / set., 2005. Recuperado em 03 de junho, 2017, de 

http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v5n3/a08v5n3.pdf Penso, M. A., Almeida, T. M. C., Brasil, K. C. T., Barros, C. A., (#38) 

Brandão, P. L. (2010). O atendimento a vítimas de violência e seus impactos na vida de profissionais de saúde. Temas psicol. 

vol. 18, no 1, 137 – 152. Ribeirão Preto. Recuperado em 11 de junho, 2017, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php 

script=sci_arttext(#38)pid=S1413-389X2010000100012 
 

 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 846 

 

 

 
2018 9028 Anestesiologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3335542 - LUCAS MARIANO GAVIGLIA 

 
 

Orientador 1 Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

 
 
 

TITULO Revisão sobre o protocolo de jejum pré-operatório 

  
GUILHERME SILVEIRA 

 

INTRODUCAO 
Questiona o emprego de protocolos tradicionais de jejum pré-operatório defronte as novas condutas que passaram a ser 

adotadas de tempo de jejum abreviado. 
 

OBJETIVOS 
Avaliar os benefícios e os riscos das novas condutas de jejum pré-operatório abreviado a fim de rever e atualizar os padrões 

tradicionalmente empregados. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados das plataformas SciELO e PUBMED nos períodos de 1946 até 

2018, sendo feito a análise de 28 artigos com posterior seleção de 16 que mais se enquadravam na proposta avaliativa. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Diversos estudos apontam como benefícios do jejum pré-operatório abreviado, no qual se estipula até o mínimo de 2 horas 

de jejum, a melhora a resposta metabólica do paciente durante e após o procedimento cirúrgico, acelerando o tempo de 

recuperação do mesmo e diminuindo a fome prolongada, melhorando assim o estado geral e fornecendo-o maior conforto. 

Não foi evidenciado nenhum aumento no risco de complicações na conduta de tempo de jejum reduzido em pacientes 

hígidos. O uso de líquidos suplementados com carboidratos, 2 horas antes do processo cirúrgico, também demonstrou 

benefícios no processo de resposta metabólica dos pacientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Por mais que o jejum pré-operatório seja essencial para a maior segurança no processo anestésico, evitando eventos de 

aspiração gástrica, estudos atuais mostram a não necessidade do tempo de jejum prolongado como tradicionalmente de 8 

ou mais horas para pacientes hígidos, propondo e testando novas condutas que mostram-se mais benéficas para os 

pacientes sem possuir um aumento evidenciado do risco. Exalta-se a prática de jejum de comidas leves de 6 horas e 2 horas 

para líquidos sem resíduos como um padrão atualizado adotado por muitos centros médicos, como estipulado pela 

Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA). Por fim, nota-se o caráter conservador em muitos centros de saúde na não 

adoção dos novos protocolos de jejum pré-operatório abreviado. 
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GUILHERME SILVEIRA 

 
 

TITULO Revisão sobre o protocolo de jejum pré-operatório 
 

INTRODUCAO 
Questiona o emprego de protocolos tradicionais de jejum pré-operatório defronte as novas condutas que passaram a ser 

adotadas de tempo de jejum abreviado. 
 

OBJETIVOS 
Avaliar os benefícios e os riscos das novas condutas de jejum pré-operatório abreviado a fim de rever e atualizar os padrões 

tradicionalmente empregados. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados das plataformas SciELO e PUBMED nos períodos de 1946 até 

2018, sendo feito a análise de 28 artigos com posterior seleção de 16 que mais se enquadravam na proposta avaliativa. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Diversos estudos apontam como benefícios do jejum pré-operatório abreviado, no qual se estipula até o mínimo de 2 horas 

de jejum, a melhora a resposta metabólica do paciente durante e após o procedimento cirúrgico, acelerando o tempo de 

recuperação do mesmo e diminuindo a fome prolongada, melhorando assim o estado geral e fornecendo-o maior conforto. 

Não foi evidenciado nenhum aumento no risco de complicações na conduta de tempo de jejum reduzido em pacientes 

hígidos. O uso de líquidos suplementados com carboidratos, 2 horas antes do processo cirúrgico, também demonstrou 

benefícios no processo de resposta metabólica dos pacientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Por mais que o jejum pré-operatório seja essencial para a maior segurança no processo anestésico, evitando eventos de 

aspiração gástrica, estudos atuais mostram a não necessidade do tempo de jejum prolongado como tradicionalmente de 8 

ou mais horas para pacientes hígidos, propondo e testando novas condutas que mostram-se mais benéficas para os 

pacientes sem possuir um aumento evidenciado do risco. Exalta-se a prática de jejum de comidas leves de 6 horas e 2 horas 

para líquidos sem resíduos como um padrão atualizado adotado por muitos centros médicos, como estipulado pela 

Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA). Por fim, nota-se o caráter conservador em muitos centros de saúde na não 

adoção dos novos protocolos de jejum pré-operatório abreviado. 
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TITULO A mulher negra como propaganda de turismo no Brasil de 2014-2016 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa busca analisar como a mulher negra é apresentada nas propagandas de turismo no Brasil entre o ano de 2014 a 

2016, períodos que ocorrem grandes eventos no Brasil como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Desde modo, este 

estudo consiste em entender os estereótipos em volta da mulher negra e como o cenário das propagandas contribui para o 

imaginário estrangeiro, respondendo as seguintes perguntas: Como a mulher negra é apresentada nas propagandas? Porque 

a mulher negra é eleita como propaganda do Brasil? 
 

 

 

OBJETIVOS 
1) Analisar como a mulher negra é apresentada nas propagandas. 2) Compreender porque a mulher negra é escolhida para 

propagandas turísticas. 3) Entender como as imagens das mulheres e o cenário ativam o imaginário dos estrangeiros. 
 

Para compreender o trabalho proposto, a pesquisa utilizará propagandas de turismo retiradas de site de agências de viagens 

METODOLOGIA 
e campanhas de turismo entre o ano de 2014 a 2016. Para tal, a pesquisa utilizará como metodologia analise do discurso, 

buscando a desconstrução do discurso em corpus documental visual, que são as imagens das propagandas, analisando 

profundamente o discurso em volta da mulher negra que é reproduzido e legitimado pelas imagens. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados parciais até o momento permitem compreender que tanto as agências de turismo quanto as campanhas de 

turismo, utilizam a mulher negra como propaganda de turismo porque usufruem do imaginário do estrangeiro, com imagem 

da mulher negra profundamente estereotipada. Destaca-se nas propagandas o corpo das mulheres negras, em cenários de 

praias ativando o imaginário tropical sobre mulheres usando biquínis pequenos, submissas e objetificadas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A conclusões feitas até o momento permitem entender que segundo o imaginário do estrangeiro o Brasil não é apenas um 

paraíso por causa dos lugares exóticos, mas também um paraíso, rico em prazeres onde podem desfrutar de atos ilícitos e 

suas fantasias torna-se verdade. E as propagandas de turismo com imagem da mulher negra ajudam legitimam essas 

imagens do Brasil, acionando todo pensamento desqualificador da mulher negra. 
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TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
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TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
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TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
 

 

 

REFERENCIAS    
Segurança No Software - 2ª Ed. 2017 Correia, Miguel Pupo / Sousa, Paulo Jorge. Engenharia de Software - Uma Abordagem 

Profissional - 8a Ed. 2016 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 852 

 

 

 

2018 9031  
Ciência da 

Computação 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3826902 - ELIAS CAETANO DE SOUZA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Clausia Mara Antoneli 

  

 
TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
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TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
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TITULO Segurança da Informação Software de Proteção 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Essa pesquisa se fez necessária e oportuna tendo em vista a crescente demanda de armazenamento de informações vitais 

para todas as empresas, cujas mesmas tem a necessidade de zelar pela integridade e segurança de todas suas informações, 

suas fontes de dados, controle de acesso, utilização adequada do tempo, uso adequado e consciente de mídias sociais etc. 

Em um mundo extremamente capitalista onde o tempo de fato é dinheiro, saber usar o tempo é um recurso que as empresas 

não abrem mão hoje em dia, e para garantir que isso ocorra existem iremos abordar o seguinte tema : Segurança da 

Informação Softwares de Proteção. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Serão abordados tópicos vitais que compõem um ótimo software de Segurança da Informação. Foi utilizado para esse 

projeto o Softwares de Proteção FIX, ele foi desenvolvido internamente pelos profissionais de TI da empresa Arte Des Caves, 

sendo que suas principais características são Disponibilidade, Confidencialidade, Autenticidade ,Integridade, Auditoria, 

Privacidade, Legalidade, Não Repúdio, Ameaças, Tipos de Ameaça, Ataques, Vírus, Incidente de Segurança e Uso Abusivo na 

Rede, Registros de Eventos (logs), Notificações de Incidentes. Todas as questões abordas e outras mais foram de suma 

importância para resolver o problema crônico de segurança encontrado nessa empresa, lembrando que o projeto teve 

emergencial e demandou muita pesquisa e horas a finco de programação e testes funcionais. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi a base de dados fornecida peça empresa, como controle de acesso, índice de perda de tempo 

com mídias sociais, histórico de ataques, testes de vulnerabilidade do sistema e etc. Amplas pesquisas foram feitas 

METODOLOGIA 
principalmente em renomados livros de segurança da informação, livros esses citados na referencia bibliográfica. O 

conhecimento dos profissionais de desenvolvimento da empresa Art Des Caves Fabio Ribeiro "Gerente de TI" e Juliano 

Oliveira "Analista e Desenvolvedor" foi preponderante para o progresso do projeto. Todas essas informações foram somadas 

a vários testes a fim de garantir toda forma de teste e simular falhas e eventuais vulnerabilidades do sistema. 
 

 
RESULTADOS 

No decorrer do desenvolvimento ouvem discutições, sugestões que não foram bem aceitas e gerarão polemicas, como por 

exemplo, bloqueio de redes sócias, corte do acesso da rede wi-fi aos funcionários de setores que realmente não tinham que 

ter acesso a tal serviço, mas todas as adversidades foram superadas pelo resultado final e bom desempenho do software. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Após o desenvolvimento do software os objetivos foram amplamente alcançados, embora tenha causado enorme comoção 

geral na empresa com sua implantação hoje após 1 ano de funcionamento nota-se que foi proveitoso e de fato tem se 

mostrado seguro e eficaz no que se propõe a fazer, dar segurança ao dados, aos usuários e principalmente a empresa. 
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TITULO Diagnóstico molecular de Trypanosoma vivax em búfalos do estado do Pará, Brasil. 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Trypanosoma vivax no Brasil foi reportado em gado na Amazônia por Bulhosa (1946) e posteriormente em búfalos. 

Recentemente casos isolados e surtos tem sido descritos na Paraíba, Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Estudos 

baseados no gene de catepsina demonstraram que as cepas brasileiras são originárias do Oeste africano (Cortez et al., 

2008). O T.vivax encontrado na América do Sul é transmitido mecanicamente devido a perda da habilidade de se desenvolver 

clinicamente nos vetores hematófagos do país. As moscas das famílias Tabanidae, Stomoxidinae e Hippoboscidae podem 

transmitir mecanicamente T.vivax por meio de suas peças bucais quando fazem repasto sanguíneo de um animal para 

outro. Os sintomas clínicos mais evidentes em búfalos foram: emagrecimento progressivo, prostacão, anemia, conjuntivite, 

temperatura acima de 40ºC, paresia de membros pélvicos, dispneia e edema de barbela. Os esfregaços sanguíneos 

individuais revelaram em 10,3% dos casos a presença de T. vivax. Porém, nos estudos realizados no Brasil o número de 

amostras provenientes de búfalos são muito pequenas e não contemplam as grandes regiões criadoras de búfalos no Brasil 

nem os possíveis hospedeiros paratênicos. 
 

 

 
OBJETIVOS O presente projeto tem por objetivo o conhecimento da prevalência de Trypanosoma vivax em búfalos do Oeste do Pará. 

 

Para a detecção molecular foi utilizado banco de amostras parcialmente coletadas em propriedades rurais no município de 

Santarém, Pará, reduzindo os custos deste projeto de pesquisa, o qual compreende cerca de 35 propriedades rurais de 

bubalinos no município. As amostras sanguíneas foram coletadas por venopunção jugular e foram alicotadas em microtubos 

METODOLOGIA para posterior análise molecular. Amostras de sangue tiveram o DNA extraído pelo kit comercial Thermofisher. Os 

oligonucleotídeos e condições das reações que foram utilizadas para a amplificação dos marcadores SSU rDNA e catepsina 

L foram descritas anteriormente. Todos os produtos de PCR foram visualizados em gel de agarose a 1,5%. As amostras 

positivas foram purificadas e submetidas ao sequenciamento de DNA em sequenciador automático de DNA. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram obtidas 633 amostras de bufalos e 184 amostras de ecotparasitas provenientes das 60 propriedades amostradas no 

estudo. Das 633 amostras de sangue de búfalos utlizadas para o diagnóstico molecular de T. vixax, 12 (1,89%) foram 

positivas. Foram obtidos 184 ectoparasitas, sendo 93 carrapatos (48 Amblyomma cajennense e 45 Rhipicephalus microplus) 

e 91 piolhos (Haematopinus tuberculatus). Das amostras testadas foram obtidos 8,3%(4), 4,5%(2) e 6,5%(6) de A. 

cajennense, R. microplus e H. tuberculatus positivos, respectivamente. Este é o primeiro estudo que demonstra a possivel 

participação de carrapatos e piolhos no ciclo mecânico de transmissão de T. vivax no Brasil. Das 60 propriedades visitadas, 

11,6% possuiam búfalos e 15% ectoparasitas positivos para T. vivax nos testes moleculares. Somente uma propriedade 

(1,6%) possui búfalos e ectoparasitas positivos. 
 

 

 
CONCLUSOES As amostras de búfalos apresentaram positividade de 1,89% 

 

REFERENCIAS 
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TITULO Náuseas e vômitos no pós-operatório: uma revisão do modelo preditivo de Apfel 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são definidos quando esses fenômenos fisiológicos ocorrem no período de até 

24horas após o paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico.A persistência de NVPO pode gerar quadros que variam 

desde desidratação e desequilíbrio eletrolítico até aspiração de vômito, pneumonia aspirativa, rotura esofágica e aumento da 

pressão intracraniana.O protocolo de Apfel consiste em um modelo preditor baseado em quatro fatores, como sexo 

feminino, ausência de tabagismo, história de náusea e vômitos com movimento e/ou história de NVPO e uso pós-operatório 

de opióides, que permitem a estratificação do risco dos pacientes apresentarem NVPO e o direcionamento da melhor 

conduta profilática antiemética. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O trabalho visa ao estudo mais detalhado dos critérios preditores do escore de Apfel associado à melhor profilaxia para 

NVPO. 
 

Realizou-se um estudo de busca sistemática nas plataformas PubMed, Scielo e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

METODOLOGIA  Ciências da Saúde (Lilacs), no Medline interface BVS, além de consultas em livros e artigos nacionais e internacionais sobre 

o tema, durante o período de dezembro de 2017 e junho de 2018. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Em estudo mais recente, Hayase T et al. sugeriram que o polimorfismo de nucleotídeo único (PNU) no gene TACR1, o qual 

codifica o receptor NK1, pode influenciar nessa diferença de sexo. Assim como Wesmiller et al. demonstraram a associação 

da diminuição de NVPO em mulheres, submetidas à cirurgia de câncer de mama, que apresentaram polimorfismos nos 

alelos dos genes da catel-o-metiltransferase. do receptor de dopamina e do triptofano. Chimbira e Sweeney mostraram que 

a menor incidência de NVPO em pacientes fumantes pode estar relacionada com a ação do sistema de isoenzimas P450. A 

cinetose é desencadeada pelo conflito de informações sensoriais, principalmente visuais e vestibulares, em função da 

aceleração corporal, estimulação optocinética de repetição ou psicogênica. O uso de opiódes no pós-operatório se relaciona 

com NVPO pelo fato de que a estimulção de recptores opióides localizados na zona de gatilho dos quimiorreceptores causa 

emêsis. A prolaxia antiemética baseia-se na classe de fámacos com funções anatagonistas nos receptores do subtipo 3 de 

serotonina, de histamina, de dopamina, do receptor de neurocinina 1, corticosteróides, fenilpropilcetona, fenotiazina, 

anticolinérgicas e antimuscarínicas além de outras não tradicionalmente utilizadas, como propofol , agonistas (#38)#945;2, 

mirtazapina, gabapentina e midazolam. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir da compilação estudada no presente trabalho, conclui-se que o protocolo de Apfel representa uma ferramenta 

simples e eficaz na previsão de NVPO, sendo importante sua utilização nos inquéritos pré-operatórios para garantir uma 

segurança maior quanto a possibilidade de complicações após as intervenções cirúrgicas. 
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vomiting. Anaesthesia, 2015; 70: 1148-1159. Disponível em: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.13082/abstract. 3. Chimbira W e Sweeney BP. The effect of smoking on 

postoperative nausea and vomiting. Anaesthesia, 2000; 55: 540-544. 
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TITULO Náuseas e vômitos no pós-operatório: uma revisão do modelo preditivo de Apfel 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) são definidos quando esses fenômenos fisiológicos ocorrem no período de até 

24horas após o paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico.A persistência de NVPO pode gerar quadros que variam 

desde desidratação e desequilíbrio eletrolítico até aspiração de vômito, pneumonia aspirativa, rotura esofágica e aumento da 

pressão intracraniana.O protocolo de Apfel consiste em um modelo preditor baseado em quatro fatores, como sexo 

feminino, ausência de tabagismo, história de náusea e vômitos com movimento e/ou história de NVPO e uso pós-operatório 

de opióides, que permitem a estratificação do risco dos pacientes apresentarem NVPO e o direcionamento da melhor 

conduta profilática antiemética. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O trabalho visa ao estudo mais detalhado dos critérios preditores do escore de Apfel associado à melhor profilaxia para 

NVPO. 
 

Realizou-se um estudo de busca sistemática nas plataformas PubMed, Scielo e Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

METODOLOGIA  Ciências da Saúde (Lilacs), no Medline interface BVS, além de consultas em livros e artigos nacionais e internacionais sobre 

o tema, durante o período de dezembro de 2017 e junho de 2018. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Em estudo mais recente, Hayase T et al. sugeriram que o polimorfismo de nucleotídeo único (PNU) no gene TACR1, o qual 

codifica o receptor NK1, pode influenciar nessa diferença de sexo. Assim como Wesmiller et al. demonstraram a associação 

da diminuição de NVPO em mulheres, submetidas à cirurgia de câncer de mama, que apresentaram polimorfismos nos 

alelos dos genes da catel-o-metiltransferase. do receptor de dopamina e do triptofano. Chimbira e Sweeney mostraram que 

a menor incidência de NVPO em pacientes fumantes pode estar relacionada com a ação do sistema de isoenzimas P450. A 

cinetose é desencadeada pelo conflito de informações sensoriais, principalmente visuais e vestibulares, em função da 

aceleração corporal, estimulação optocinética de repetição ou psicogênica. O uso de opiódes no pós-operatório se relaciona 

com NVPO pelo fato de que a estimulção de recptores opióides localizados na zona de gatilho dos quimiorreceptores causa 

emêsis. A prolaxia antiemética baseia-se na classe de fámacos com funções anatagonistas nos receptores do subtipo 3 de 

serotonina, de histamina, de dopamina, do receptor de neurocinina 1, corticosteróides, fenilpropilcetona, fenotiazina, 

anticolinérgicas e antimuscarínicas além de outras não tradicionalmente utilizadas, como propofol , agonistas (#38)#945;2, 

mirtazapina, gabapentina e midazolam. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir da compilação estudada no presente trabalho, conclui-se que o protocolo de Apfel representa uma ferramenta 

simples e eficaz na previsão de NVPO, sendo importante sua utilização nos inquéritos pré-operatórios para garantir uma 

segurança maior quanto a possibilidade de complicações após as intervenções cirúrgicas. 
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TITULO ‘CHEGA DE SAUDADE’: A OBRA DE JOÃO GILBERTO NA REPRESENTAÇÃO DE RUY CASTRO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trabalho estuda a representação de João Gilberto no livro Chega de Saudade, de Ruy Castro (1990), buscando  

compreender o valor dado a João Gilberto na obra e de que forma sua figura e sua história são construídas. A pesquisa trata 

de analisar as informações referentes a João Gilberto apresentadas no livro para, assim, reconhecer como esse ícone da 

música brasileira é significado, em qual contexto histórico e como sua identidade e produção cultural/musical é retratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

1. Analisar qual a relevância do livro Chega de Saudade, de Ruy Castro (1990), para a compreensão a cerca da vida e obra de 

João Gilberto. 2. Entender até que ponto o livro de Ruy Castro se propõe a oferecer informações, no se refere a aspectos 

biográficos do músico. 3. Refletir sobre a que conclusão se pode chegar, através da leitura do livro, sobre a importância de 

João Gilberto para a Bossa Nova. 
 

 

 
Aplicou-se o método indutivo de pesquisa, através de uma analise descritiva ampla, foram agrupadas diversas pequenas 

METODOLOGIA analises menores, comparadas informações encontradas em outras fontes relacionadas a Bossa Nova que contemplam 

vida/obra do músico João Gilberto, traçadas relações entre elas, para se chegar a uma generalização. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O livro Chega de Saudade de Ruy Castro, ao se propor buscar as origens do movimento musical/cultural Bossa Nova, 

inevitavelmente precisou investigar a fundo vida e obra de João Gilberto. Através da leitura do livro, pode-se concluir que a 

Bossa Nova como conhecemos, não poderia existir sem a presença do músico baiano, e no que se refere especialmente a 

estabelecer relações entre a Bossa Nova e a trajetória do músico, a obra de Ruy Castro se faz bibliografia fundamental para 

qualquer investigação aprofundada sobre João Gilberto. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

CASTRO, Ruy. Chega de saudade: a historia e as historias da Bossa Nova. 2. ed. São Paulo: Editora Schwarcz,1991. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre Práticas e Representações. 1988. LUIZ, Douglas Marques. Chega de saudade: 

permanência e atualidade da Bossa Nova. 2012. 90 f. Dissertação (Mestrado em Letras), Universidade Federal do Acre, Acre, 

2008. MELLO, EDUARDO, Homem de, José. Música popular brasileira. Melhoramentos, SP, 1976. PIANTA, Carlo Machado. A 

gênese da Bossa Nova: João Gilberto e Tom Jobim. 2010. Dissertação (Mestrado em Literaturas Brasileira, Portuguesa e 

Luso-Africanas), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2010. 

 

Página 858 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 859 

 

 

 
2018 9041 Direito 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor  Status Apresentação 

 
3704041 - JOSE MATOSINHO DE MOURA 

 
 

Orientador 1 

 
 
 

Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
 

Orientador Externo 

 
Andre Luis Ulrich Pinto 

   

 
 

TITULO A “pejotização” e seus impactos no Direito do Trabalho e Tributário 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O fenômeno da “pejotização” consiste na transformação de um empregado celetista em uma pessoa jurídica, mantendo-se o 

nível de subordinação do trabalho. Neste sentido, não se deve confundir “pejotização” com “terceirização”, pois na 

“terceirização” há a contratação de uma sociedade empregadora para executar um trabalho específico na sociedade 

contratante, o que é admissível, ainda que o serviço terceirizado consista na atividade fim da empresa contratante, conforme 

ao entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, com repercussão geral 

reconhecida. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a “pejotização” e seus impactos no direito do trabalho e tributário brasileiro. 

 

METODOLOGIA O presente estudo baseia-se no levantamento bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Analisando apenas a Contribuição Previdenciária (patronal e do empregado) e Imposto de Renda do empregado incidentes 

em relações de emprego, verifica-se uma grande distorção em comparação com a “pejotização”, sendo que, no segundo 

cenário, a arrecadação dos referidos tributos seria muito menor. Para melhor compreensão do problema que se apresenta, 

considere-se que um sujeito receba, a título de salário, o valor de R$ 27.085,00. Neste caso, a arrecadação dos referidos 

tributos seria de R$ 14.613,07. Com a “pejotização”, dependendo do regime de tributação, a arrecadação poderia ser 

reduzida para apenas R$ 1.084,07, no Simples ou R$ 5.523,04, no Lucro Presumido ou Real, deve-se ao fato de que a 

distribuição de lucros e dividendos de pessoas jurídicas são isentos de IRPF e não se enquadram no critério material da 

regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias, que incidem, apenas, sobre o pro labore. Ademais, o empregado 

deixaria de ter as garantias asseguradas pelo direito do trabalho, passando a integrar uma relação de natureza comercial, 

devido à inexistência do seu vínculo empregatício, não tendo, a princípio, direitos como limitação da jornada de trabalho, 

férias remuneradas, décimo terceiro, horas extras, adicionais de qualquer espécie, entre outros. Entretanto, há a 

possibilidade de que a relação de emprego seja reconhecida mesmo com a “pejotização”. Para tanto, é necessário que se 

demonstre um vínculo com uma pessoa física, que preste serviço subordinado, contínuo, em caráter pessoal e mediante 

remuneração, aplicando-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, hipótese em que os direitos trabalhistas 

serão reconhecidos e os tributos serão cobrados acrescidos de multa de ofício qualificada, na proporção de 150%, diante de 

reconhecimento de fraude no ato simulatório da “pejotização”, nos termos do art. 44,§1º, da Lei nº 9.430/96. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A pejotização traz muitas perdas aos trabalhadores e ao governo, entretanto, é possível que se reconheça a relação de 

emprego em contratações feitas com pessoas jurídicas, desconsiderando o ato simulatório tendente a fraudar o Fisco ou a 

Legislação trabalhista. 
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TITULO 
Formulação farmacêutica tópica de óleo essencial de cravo da índia com atividade antisséptica e cicatrizante para utilização 

em feridas de cães 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cães são os principais animais que são abandonados nas ruas e acabam por portar várias feridas cutâneas, trazendo 

incômodos e riscos à saúde da população devido à escassez de tratamento nestes animais e locais adequados destinados a 

estes animais. O óleo essencial de cravo da índia (Syzygium aromaticum) apresenta como substância majoritária o eugenol, 

um fenilpropanoide responsável por atividades analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, repelente de insetos, possui 

baixa alergenicidade e toxidade. Sendo estas atividades marcantes na cicatrização de feridas, o óleo essencial de cravo da 

índia apresenta potencial para o desenvolvimento de um produto a ser utilizado como tratamento nestes animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma formulação de uso tópico de baixo custo a partir do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) que possua atividade antisséptica, cicatrizante e possa ser utilizada por aspersão em cães. 
 

O óleo essencial de cravo-da-índia foi obtido pelo método de extração por arraste a vapor com o aparato de Clevenger. Os 

componentes do óleo extraído foram caracterizados por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), utilizando 

METODOLOGIA como padrão óleo essencial de cravo-da-índia comercial, tolueno/acetato de etila (93:7) como eluente e solução reveladora 

vanilina sulfúrica. O veículo e aditivos da formulação foram selecionados com base nas propriedades físico-químicas do 

óleo essencial e nas características desejáveis para a formulação. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A formulação foi desenvolvida utilizando 10% de óleo essencial de cravo-da-índia, 10% de propilenoglicol, 5% de óleo de 

amêndoas e álcool de cereais q.s.p. 100 mL. A concentração do princípio ativo (1 mL aspergido contém 100 µL de óleo 

essencial) foi determinada pelo teor de seus componentes, sugerindo para o produto segurança e eficácia nas atividades 

anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e repelente, bem como possibilitando a obtenção de um produto de baixo 

custo. Propilenoglicol e óleo de amêndoas proporcionam hidratação cutânea (umectante e emoliente, respectivamente), 

atuam como co-solventes e aumentam a retenção do óleo volátil, e o álcool de cereais proporciona viscosidade adequada 

para aspersão e ação conservante à formulação. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A formulação obtida apresentou viscosidade compatível com o uso por aspersão, boa estabilidade físico-química, baixo 

custo e além da presença do óleo essencial de cravo-da-índia sugerir segurança e eficácia nas atividades antimicrobiana, 

anti-inflamatória, cicatrizante e repelente de insetos. Desta forma, essa formulação parece ser uma excelente alternativa 

para ser utilizada no tratamento de feridas em animais de rua. 
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TITULO 
Formulação farmacêutica tópica de óleo essencial de cravo da índia com atividade antisséptica e cicatrizante para utilização 

em feridas de cães 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cães são os principais animais que são abandonados nas ruas e acabam por portar várias feridas cutâneas, trazendo 

incômodos e riscos à saúde da população devido à escassez de tratamento nestes animais e locais adequados destinados a 

estes animais. O óleo essencial de cravo da índia (Syzygium aromaticum) apresenta como substância majoritária o eugenol, 

um fenilpropanoide responsável por atividades analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, repelente de insetos, possui 

baixa alergenicidade e toxidade. Sendo estas atividades marcantes na cicatrização de feridas, o óleo essencial de cravo da 

índia apresenta potencial para o desenvolvimento de um produto a ser utilizado como tratamento nestes animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma formulação de uso tópico de baixo custo a partir do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) que possua atividade antisséptica, cicatrizante e possa ser utilizada por aspersão em cães. 
 

O óleo essencial de cravo-da-índia foi obtido pelo método de extração por arraste a vapor com o aparato de Clevenger. Os 

componentes do óleo extraído foram caracterizados por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), utilizando 

METODOLOGIA como padrão óleo essencial de cravo-da-índia comercial, tolueno/acetato de etila (93:7) como eluente e solução reveladora 

vanilina sulfúrica. O veículo e aditivos da formulação foram selecionados com base nas propriedades físico-químicas do 

óleo essencial e nas características desejáveis para a formulação. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A formulação foi desenvolvida utilizando 10% de óleo essencial de cravo-da-índia, 10% de propilenoglicol, 5% de óleo de 

amêndoas e álcool de cereais q.s.p. 100 mL. A concentração do princípio ativo (1 mL aspergido contém 100 µL de óleo 

essencial) foi determinada pelo teor de seus componentes, sugerindo para o produto segurança e eficácia nas atividades 

anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e repelente, bem como possibilitando a obtenção de um produto de baixo 

custo. Propilenoglicol e óleo de amêndoas proporcionam hidratação cutânea (umectante e emoliente, respectivamente), 

atuam como co-solventes e aumentam a retenção do óleo volátil, e o álcool de cereais proporciona viscosidade adequada 

para aspersão e ação conservante à formulação. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A formulação obtida apresentou viscosidade compatível com o uso por aspersão, boa estabilidade físico-química, baixo 

custo e além da presença do óleo essencial de cravo-da-índia sugerir segurança e eficácia nas atividades antimicrobiana, 

anti-inflamatória, cicatrizante e repelente de insetos. Desta forma, essa formulação parece ser uma excelente alternativa 

para ser utilizada no tratamento de feridas em animais de rua. 
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TITULO 
Formulação farmacêutica tópica de óleo essencial de cravo da índia com atividade antisséptica e cicatrizante para utilização 

em feridas de cães 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cães são os principais animais que são abandonados nas ruas e acabam por portar várias feridas cutâneas, trazendo 

incômodos e riscos à saúde da população devido à escassez de tratamento nestes animais e locais adequados destinados a 

estes animais. O óleo essencial de cravo da índia (Syzygium aromaticum) apresenta como substância majoritária o eugenol, 

um fenilpropanoide responsável por atividades analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, repelente de insetos, possui 

baixa alergenicidade e toxidade. Sendo estas atividades marcantes na cicatrização de feridas, o óleo essencial de cravo da 

índia apresenta potencial para o desenvolvimento de um produto a ser utilizado como tratamento nestes animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma formulação de uso tópico de baixo custo a partir do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) que possua atividade antisséptica, cicatrizante e possa ser utilizada por aspersão em cães. 
 

O óleo essencial de cravo-da-índia foi obtido pelo método de extração por arraste a vapor com o aparato de Clevenger. Os 

componentes do óleo extraído foram caracterizados por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), utilizando 

METODOLOGIA como padrão óleo essencial de cravo-da-índia comercial, tolueno/acetato de etila (93:7) como eluente e solução reveladora 

vanilina sulfúrica. O veículo e aditivos da formulação foram selecionados com base nas propriedades físico-químicas do 

óleo essencial e nas características desejáveis para a formulação. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A formulação foi desenvolvida utilizando 10% de óleo essencial de cravo-da-índia, 10% de propilenoglicol, 5% de óleo de 

amêndoas e álcool de cereais q.s.p. 100 mL. A concentração do princípio ativo (1 mL aspergido contém 100 µL de óleo 

essencial) foi determinada pelo teor de seus componentes, sugerindo para o produto segurança e eficácia nas atividades 

anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e repelente, bem como possibilitando a obtenção de um produto de baixo 

custo. Propilenoglicol e óleo de amêndoas proporcionam hidratação cutânea (umectante e emoliente, respectivamente), 

atuam como co-solventes e aumentam a retenção do óleo volátil, e o álcool de cereais proporciona viscosidade adequada 

para aspersão e ação conservante à formulação. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A formulação obtida apresentou viscosidade compatível com o uso por aspersão, boa estabilidade físico-química, baixo 

custo e além da presença do óleo essencial de cravo-da-índia sugerir segurança e eficácia nas atividades antimicrobiana, 

anti-inflamatória, cicatrizante e repelente de insetos. Desta forma, essa formulação parece ser uma excelente alternativa 

para ser utilizada no tratamento de feridas em animais de rua. 
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TITULO 
Formulação farmacêutica tópica de óleo essencial de cravo da índia com atividade antisséptica e cicatrizante para utilização 

em feridas de cães 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cães são os principais animais que são abandonados nas ruas e acabam por portar várias feridas cutâneas, trazendo 

incômodos e riscos à saúde da população devido à escassez de tratamento nestes animais e locais adequados destinados a 

estes animais. O óleo essencial de cravo da índia (Syzygium aromaticum) apresenta como substância majoritária o eugenol, 

um fenilpropanoide responsável por atividades analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, repelente de insetos, possui 

baixa alergenicidade e toxidade. Sendo estas atividades marcantes na cicatrização de feridas, o óleo essencial de cravo da 

índia apresenta potencial para o desenvolvimento de um produto a ser utilizado como tratamento nestes animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma formulação de uso tópico de baixo custo a partir do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) que possua atividade antisséptica, cicatrizante e possa ser utilizada por aspersão em cães. 
 

O óleo essencial de cravo-da-índia foi obtido pelo método de extração por arraste a vapor com o aparato de Clevenger. Os 

componentes do óleo extraído foram caracterizados por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), utilizando 

METODOLOGIA como padrão óleo essencial de cravo-da-índia comercial, tolueno/acetato de etila (93:7) como eluente e solução reveladora 

vanilina sulfúrica. O veículo e aditivos da formulação foram selecionados com base nas propriedades físico-químicas do 

óleo essencial e nas características desejáveis para a formulação. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A formulação foi desenvolvida utilizando 10% de óleo essencial de cravo-da-índia, 10% de propilenoglicol, 5% de óleo de 

amêndoas e álcool de cereais q.s.p. 100 mL. A concentração do princípio ativo (1 mL aspergido contém 100 µL de óleo 

essencial) foi determinada pelo teor de seus componentes, sugerindo para o produto segurança e eficácia nas atividades 

anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e repelente, bem como possibilitando a obtenção de um produto de baixo 

custo. Propilenoglicol e óleo de amêndoas proporcionam hidratação cutânea (umectante e emoliente, respectivamente), 

atuam como co-solventes e aumentam a retenção do óleo volátil, e o álcool de cereais proporciona viscosidade adequada 

para aspersão e ação conservante à formulação. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A formulação obtida apresentou viscosidade compatível com o uso por aspersão, boa estabilidade físico-química, baixo 

custo e além da presença do óleo essencial de cravo-da-índia sugerir segurança e eficácia nas atividades antimicrobiana, 

anti-inflamatória, cicatrizante e repelente de insetos. Desta forma, essa formulação parece ser uma excelente alternativa 

para ser utilizada no tratamento de feridas em animais de rua. 
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Formulação farmacêutica tópica de óleo essencial de cravo da índia com atividade antisséptica e cicatrizante para utilização 

em feridas de cães 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os cães são os principais animais que são abandonados nas ruas e acabam por portar várias feridas cutâneas, trazendo 

incômodos e riscos à saúde da população devido à escassez de tratamento nestes animais e locais adequados destinados a 

estes animais. O óleo essencial de cravo da índia (Syzygium aromaticum) apresenta como substância majoritária o eugenol, 

um fenilpropanoide responsável por atividades analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, repelente de insetos, possui 

baixa alergenicidade e toxidade. Sendo estas atividades marcantes na cicatrização de feridas, o óleo essencial de cravo da 

índia apresenta potencial para o desenvolvimento de um produto a ser utilizado como tratamento nestes animais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma formulação de uso tópico de baixo custo a partir do óleo essencial de cravo-da-índia (Syzygium 

aromaticum) que possua atividade antisséptica, cicatrizante e possa ser utilizada por aspersão em cães. 
 

O óleo essencial de cravo-da-índia foi obtido pelo método de extração por arraste a vapor com o aparato de Clevenger. Os 

componentes do óleo extraído foram caracterizados por cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), utilizando 

METODOLOGIA como padrão óleo essencial de cravo-da-índia comercial, tolueno/acetato de etila (93:7) como eluente e solução reveladora 

vanilina sulfúrica. O veículo e aditivos da formulação foram selecionados com base nas propriedades físico-químicas do 

óleo essencial e nas características desejáveis para a formulação. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A formulação foi desenvolvida utilizando 10% de óleo essencial de cravo-da-índia, 10% de propilenoglicol, 5% de óleo de 

amêndoas e álcool de cereais q.s.p. 100 mL. A concentração do princípio ativo (1 mL aspergido contém 100 µL de óleo 

essencial) foi determinada pelo teor de seus componentes, sugerindo para o produto segurança e eficácia nas atividades 

anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e repelente, bem como possibilitando a obtenção de um produto de baixo 

custo. Propilenoglicol e óleo de amêndoas proporcionam hidratação cutânea (umectante e emoliente, respectivamente), 

atuam como co-solventes e aumentam a retenção do óleo volátil, e o álcool de cereais proporciona viscosidade adequada 

para aspersão e ação conservante à formulação. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A formulação obtida apresentou viscosidade compatível com o uso por aspersão, boa estabilidade físico-química, baixo 

custo e além da presença do óleo essencial de cravo-da-índia sugerir segurança e eficácia nas atividades antimicrobiana, 

anti-inflamatória, cicatrizante e repelente de insetos. Desta forma, essa formulação parece ser uma excelente alternativa 

para ser utilizada no tratamento de feridas em animais de rua. 
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TITULO A sujeição passiva do IPTU e a responsabilidade tributária do adquirente do bem imóvel na hipótese de sucessão imobiliária 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Há uma prática muito comum no mercado imobiliário, que orientao sujeito interessado na aquisição de determinado imóvel 

a realizar uma consulta aprofundada de débitos em nome do vendedor, cautela que se justifica para evitar a presunção de 

fraude contra credores. No entanto, em matéria tributária, pode-se dizer que, além da fraude contra a dívida ativa tributária - 

que será presumida, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, quando o vendedor tiver débitos tributários 

inscritos em dívida e não reservar bens suficientes ao total pagamento da dívida - o adquirente também deve se preocupar 

com a quitação dos tributos incidentes sobre a propriedade, domínio útil ou posse do bem a ser adquirido, tal como ocorre 

com o IPTU, sob pena de ser obrigado a pagar estes débitos na condição de responsável tributário. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a responsabilidade tributária do adquirente de imóvel por débitos de IPTU,à luz da norma de responsabilidade por 

sucessão imobiliária prevista no art. 130, do Código Tributário Nacional. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Analisando o critério pessoal da regra matriz de incidência tributária, percebe-se que a relação jurídica tributária é integrada 

por um sujeito ativo (titular do direito subjetivo de exigir o pagamento do tributo) e um sujeito passivo (incumbido do dever 

jurídico de pagar o tributo). A disciplina jurídica do sujeito passivo revela que este poderá ser dito contribuinte (quando tiver 

uma relação pessoal e direta com o fato jurídico) ou responsável, quando se tratar de um terceiro escolhido pelo legislador. 

No caso de sucessão imobiliária, para compreensão das consequências jurídicas e dos ônus atribuídos ao adquirente do 

imóvel, faz-se necessário o estudo deste particular aspecto da regra matriz de incidência tributária, qual seja, a 

responsabilidade tributária por sucessão. Conforme ensina Carvalho (p.533) “Sucessão é a relação de aquisição de uma 

coisa por outrem. A responsabilidade por sucessão, nesta medida, pressupõe um negocio jurídico em que uma pessoa 

(terceiro) adquire de outra (contribuinte) determinado objeto gravado com debito tributário não satisfeito, recebendo por 

sucessão, todos os deveres fiscais anteriores ao ato sucessório que integram o objeto, ainda que o lançamento seja 

efetuado em momento posterior”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se, portanto, que, de acordo com o art. 130, do Código Tributário Nacional, na sucessão por aquisição de imóvel há 

verdadeira assunção pelo adquirente dos débitos de IPTU anteriormente atribuídas ao proprietário daquele bem, sendo certo 

que o adquirente irá responder pelo IPTU incidente antes da aquisição, com exceção dos casos em que se faz constar do 

título a prova da quitação do referido tributo. 
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TITULO A sujeição passiva do IPTU e a responsabilidade tributária do adquirente do bem imóvel na hipótese de sucessão imobiliária 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Há uma prática muito comum no mercado imobiliário, que orientao sujeito interessado na aquisição de determinado imóvel 

a realizar uma consulta aprofundada de débitos em nome do vendedor, cautela que se justifica para evitar a presunção de 

fraude contra credores. No entanto, em matéria tributária, pode-se dizer que, além da fraude contra a dívida ativa tributária - 

que será presumida, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, quando o vendedor tiver débitos tributários 

inscritos em dívida e não reservar bens suficientes ao total pagamento da dívida - o adquirente também deve se preocupar 

com a quitação dos tributos incidentes sobre a propriedade, domínio útil ou posse do bem a ser adquirido, tal como ocorre 

com o IPTU, sob pena de ser obrigado a pagar estes débitos na condição de responsável tributário. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a responsabilidade tributária do adquirente de imóvel por débitos de IPTU,à luz da norma de responsabilidade por 

sucessão imobiliária prevista no art. 130, do Código Tributário Nacional. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Analisando o critério pessoal da regra matriz de incidência tributária, percebe-se que a relação jurídica tributária é integrada 

por um sujeito ativo (titular do direito subjetivo de exigir o pagamento do tributo) e um sujeito passivo (incumbido do dever 

jurídico de pagar o tributo). A disciplina jurídica do sujeito passivo revela que este poderá ser dito contribuinte (quando tiver 

uma relação pessoal e direta com o fato jurídico) ou responsável, quando se tratar de um terceiro escolhido pelo legislador. 

No caso de sucessão imobiliária, para compreensão das consequências jurídicas e dos ônus atribuídos ao adquirente do 

imóvel, faz-se necessário o estudo deste particular aspecto da regra matriz de incidência tributária, qual seja, a 

responsabilidade tributária por sucessão. Conforme ensina Carvalho (p.533) “Sucessão é a relação de aquisição de uma 

coisa por outrem. A responsabilidade por sucessão, nesta medida, pressupõe um negocio jurídico em que uma pessoa 

(terceiro) adquire de outra (contribuinte) determinado objeto gravado com debito tributário não satisfeito, recebendo por 

sucessão, todos os deveres fiscais anteriores ao ato sucessório que integram o objeto, ainda que o lançamento seja 

efetuado em momento posterior”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se, portanto, que, de acordo com o art. 130, do Código Tributário Nacional, na sucessão por aquisição de imóvel há 

verdadeira assunção pelo adquirente dos débitos de IPTU anteriormente atribuídas ao proprietário daquele bem, sendo certo 

que o adquirente irá responder pelo IPTU incidente antes da aquisição, com exceção dos casos em que se faz constar do 

título a prova da quitação do referido tributo. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 
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TITULO A sujeição passiva do IPTU e a responsabilidade tributária do adquirente do bem imóvel na hipótese de sucessão imobiliária 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Há uma prática muito comum no mercado imobiliário, que orientao sujeito interessado na aquisição de determinado imóvel 

a realizar uma consulta aprofundada de débitos em nome do vendedor, cautela que se justifica para evitar a presunção de 

fraude contra credores. No entanto, em matéria tributária, pode-se dizer que, além da fraude contra a dívida ativa tributária - 

que será presumida, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional, quando o vendedor tiver débitos tributários 

inscritos em dívida e não reservar bens suficientes ao total pagamento da dívida - o adquirente também deve se preocupar 

com a quitação dos tributos incidentes sobre a propriedade, domínio útil ou posse do bem a ser adquirido, tal como ocorre 

com o IPTU, sob pena de ser obrigado a pagar estes débitos na condição de responsável tributário. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a responsabilidade tributária do adquirente de imóvel por débitos de IPTU,à luz da norma de responsabilidade por 

sucessão imobiliária prevista no art. 130, do Código Tributário Nacional. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Analisando o critério pessoal da regra matriz de incidência tributária, percebe-se que a relação jurídica tributária é integrada 

por um sujeito ativo (titular do direito subjetivo de exigir o pagamento do tributo) e um sujeito passivo (incumbido do dever 

jurídico de pagar o tributo). A disciplina jurídica do sujeito passivo revela que este poderá ser dito contribuinte (quando tiver 

uma relação pessoal e direta com o fato jurídico) ou responsável, quando se tratar de um terceiro escolhido pelo legislador. 

No caso de sucessão imobiliária, para compreensão das consequências jurídicas e dos ônus atribuídos ao adquirente do 

imóvel, faz-se necessário o estudo deste particular aspecto da regra matriz de incidência tributária, qual seja, a 

responsabilidade tributária por sucessão. Conforme ensina Carvalho (p.533) “Sucessão é a relação de aquisição de uma 

coisa por outrem. A responsabilidade por sucessão, nesta medida, pressupõe um negocio jurídico em que uma pessoa 

(terceiro) adquire de outra (contribuinte) determinado objeto gravado com debito tributário não satisfeito, recebendo por 

sucessão, todos os deveres fiscais anteriores ao ato sucessório que integram o objeto, ainda que o lançamento seja 

efetuado em momento posterior”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se, portanto, que, de acordo com o art. 130, do Código Tributário Nacional, na sucessão por aquisição de imóvel há 

verdadeira assunção pelo adquirente dos débitos de IPTU anteriormente atribuídas ao proprietário daquele bem, sendo certo 

que o adquirente irá responder pelo IPTU incidente antes da aquisição, com exceção dos casos em que se faz constar do 

título a prova da quitação do referido tributo. 
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TITULO 
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DO LINFOMA EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOVET UNISA NO ANO DE 

2017. 
 
 

 
INTRODUCAO 

O linfoma é uma neoplasia maligna e de evolução rápida, muito comum nos pequenos animas domésticos que acomete os 

órgãos linfoides como baço, timo, fígado, medula óssea e linfonodos, no entanto, pode acometer outros tecidos também 

devido a migração dos linfócitos pelo organismo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantamento epidemiológico e clínico de animais diagnosticados com Linfoma para realização de estudo de sinais e 

sintomas, métodos diagnóstico, alterações laboratoriais e de imagem, sobrevida e resposta ao tratamento. 
 

Foram realizados o levantamento de 20 casos de animais, sendo 17 cães e 3 felinos, diagnosticados com linfoma no hospital 

METODOLOGIA veterinário da Unisa, localizado em São Paulo no ano de 2017 e obtido informações como espécie, fatores raciais, sexuais e 

etários. Além de alterações laboratoriais, de imagem, métodos de diagnósticos, protocolos quimioterápicos e data de óbito. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Tendo em vista que o linfoma é uma neoplasia maligna de proliferação anormal de células em qualquer órgão ou tecido a 

sintomatologia pode ser bastante inespecífica. Os sinais clínicos com maior frequência identificados foram: emagrecimento 

progressivo, linfoadenomegalia, apatia e prostação. Dos 20 casos, cerca de 60% dos animais realizaram ultrassom e foi 

identificado alterações como esplenomegalia, hepatomegalia ou ambas. A incidência racial foi cerca de 65% de animais sem 

raça definida e 35% de raças, de faixa etária entre 5 a 15 anos. Como método de diagnóstico foi realizado o exame de 

citologia aspirativa em 17 animais e cerca de 65% deles com resultados de Linfoma de grandes células, 5% sendo 

multicêntrico, 10% sendo linfoma de pequenas células e 10% centrocítico. Apenas 10% não realizaram este método. Já com 

relação ao resultado dos métodos de diagnóstico de imunohistoquimica e histopatologico, obtivemos números muito baixos 

de pacientes devido a uma resistência em termos econômicos e de interesse por expor o animal, a um método tão invasivo 

como a biopsia. Com relação ao esquema terapêutico quimioterápico de Madison-Wisconsin cerca de 12 animais realizaram 

e apenas 1 dos 20 animais realizou o protocolo de COP. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Por fim, conclui-se que o linfoma é uma neoplasia de grande morbidade e mortalidade e que a ausência de sintomas 

específicos, principalmente quando o animal possui discretas alterações, dificultou muito o diagnóstico, sendo muitas vezes 

tardio e levando o animal a óbito. Sendo assim necessário que o proprietário seja sensibilizado para as consequências da 

doença e importância de uma rápida intervenção. A escolha do protocolo depende não só da condição do animal, como das 

opções financeiras do proprietário, portanto é necessário esclarecer que nenhum dos protocolos terapêuticos pode garantir 

a cura da doença, apenas permitem na maioria dos casos, uma melhora da sintomatologia possibilitando assim melhora da 

qualidade de vida. 
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TITULO Desafios da Inclusão: Alfabetização de Crianças com TEA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A inclusão escolar traz consigo uma ideologia de transformação cultural e estrutural da escola, onde as particularidades de 

cada aluno podem ser desenvolvidas num contexto que oportunize a equidade. Há cerca de trinta anos a escola vem se 

mobilizando, em um novo paradigma, para atender uma comunidade que apresenta a demanda de inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular. Esse novo modelo faz com que as as famílias, sociedade e 

instituições reflitam sobre todo o trabalho pedagógico da escola regular para atender as reais necessidades das 

diversidades que contempla o seio escolar e depara-se com inúmeros percalços para cumprir sua função com a qualidade 

desejada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente trabalho pretende proporcionar uma análise e reflexão acerca do processo de alfabetização como forma de 

inclusão de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas séries iniciais do Ensino Fundamental em uma escola 

municipal situada na periferia de São Paulo, no Bairro Guarapiranga, com o intuito de analisar os principais aspectos que 

interferem na construção do conhecimento do aluno com TEA, relacionados à alfabetização. 
 

 

 
A investigação desta pesquisa se pautará em uma abordagem qualitativa sobre a inclusão escolar com base no processo de 

alfabetização de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas séries iniciais do Ensino Fundamental em um 

METODOLOGIA estudo de caso com alunos e professores do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, da EMEF (Escola Municipal de Ensino 

Fundamental) Mário Fittipaldi, pertencente a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com o propósito de observar e 

analisar as abordagens pedagógicas das crianças com TEA acerca da construção da alfabetização. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Considerando que todas as crianças têm direito e acesso à educação gratuita assegurado pela legislação brasileira, o 

educando com TEA também deve usufruir deste direito, garantindo o seu desenvolvimento integral, estimulando e 

respeitando suas possibilidades e capacidades, para o melhor convívio em sociedade, assim como todos os outros 

discentes. 
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TITULO Indicações de biópsias de tireoide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A tireoide é uma glândula de pequeno porte, que se encontra na região cervical infra-hióidea.O controle da glândula tireoide é 

feito pelo TSH (hormônio estimulante da tireoide), que quando ligado aos seus receptores (TSHR) sinaliza a produção de 

hormônios tireoidianos por meio da proteína G, esta promove o aumento de cAMP e Ca2+ intracelular. A partir dessa 

sinalização são produzidos reguladores de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do metabolismo. Os 

problemas relacionados a essa glândula podem ter caráter difuso ou podem ser focal, os quais enquadram os nódulos e as 

neoplasias. Estima-se que cerca de 10% da população adulta brasileira possui nódulos na tireoide, dos quais 5% a 10% 

correspondem aos casos de câncer tireoidiano, dessas neoplasias 90% são carcinomas diferenciados. A presença dos 

nódulos está muitas vezes associada com exposição à radiação ionizante, no entanto, a maior prevalência ocorre no sexo 

feminino, indivíduos com mais de 50 anos e residentes de locais com deficiência em iodo. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para biópsias de tireoide guiadas por ultrassonografia. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsias de tireoide. O objeto de estudo deste 

METODOLOGIA 
trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Google 

Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: tireoide, paaf, nódulos de 

tireoide, indicações de biópsia de tireiode. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Nódulos palpáveis, maiores que um centímetro e/ou com características de malignidade tais como formato irregular, 

aumento da vascularização intranodular, microcalcificações, porção excêntrica sólida, alteração na ecogenicidade é indicado 

a biópsia, esta é feita a partir da PAAF (punção aspirativa por agulha fina). Este procedimento pode ser guiado por 

ultrassonografia, método globalmente difundido, minimamente invasivo, capaz de coletar material suficiente para avaliação 

citológica. Os nódulos exigem uma pesquisa mais apurada devido a possibilidade de malignidade, pois podem apresentar-se 

como sendo único ou múltiplos. Tal fato não prediz maior ou menor probabilidade de câncer de tireoide; a partir da biópsia, 

os principais achados na citopatologia em nódulos benignos são em maioria hiperplasia nodular, seguido de bócios colóides 

adenomatosos e tireoidite. Nos nódulos malignos, predominam os diagnósticos de carcinomas papilíferos, carcinomas 

foliculares, carcinomas das células de Hurthle e carcinomas medulares. Já as amostras consideradas inadequadas, devem- 

se a hemorragias ou amostras hipocelulares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto as indicações de biópsia por PAAF guiadas por ultrassonografia são a presença de nódulos palpáveis, nódulos 

maiores que um centímetro ou com características sugestivas de malignidade como microcalcificações, contorno irregular, 

ecogenicidade, irregularidades na margem livre, infiltração perinodular, contorno excêntrico com ângulo agudo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Coeli CM, Brito AS, Barbosa FS, Ribeiro MG, Sieiro APA, (#38) Vaisman M. Incidência e mortalidade por câncer de tireóide no 

Brasil. Arq. bras. endocrinol. metab, 2005;49(4), 503-509. Tomimori EK, Bisi H, Medeiros-Neto G, (#38) de Camargo RY. 

Avaliação ultra-sonográfica dos nódulos tireóideos: comparação com exame citológico e histopatológico. Arq Bras 

Endocrinol Metabol, 2004;105-113. 
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Fernanda de Oliveira Queiroz 
 
 

TITULO Indicações de biópsias de tireoide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A tireoide é uma glândula de pequeno porte, que se encontra na região cervical infra-hióidea.O controle da glândula tireoide é 

feito pelo TSH (hormônio estimulante da tireoide), que quando ligado aos seus receptores (TSHR) sinaliza a produção de 

hormônios tireoidianos por meio da proteína G, esta promove o aumento de cAMP e Ca2+ intracelular. A partir dessa 

sinalização são produzidos reguladores de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do metabolismo. Os 

problemas relacionados a essa glândula podem ter caráter difuso ou podem ser focal, os quais enquadram os nódulos e as 

neoplasias. Estima-se que cerca de 10% da população adulta brasileira possui nódulos na tireoide, dos quais 5% a 10% 

correspondem aos casos de câncer tireoidiano, dessas neoplasias 90% são carcinomas diferenciados. A presença dos 

nódulos está muitas vezes associada com exposição à radiação ionizante, no entanto, a maior prevalência ocorre no sexo 

feminino, indivíduos com mais de 50 anos e residentes de locais com deficiência em iodo. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para biópsias de tireoide guiadas por ultrassonografia. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsias de tireoide. O objeto de estudo deste 

METODOLOGIA 
trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Google 

Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: tireoide, paaf, nódulos de 

tireoide, indicações de biópsia de tireiode. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Nódulos palpáveis, maiores que um centímetro e/ou com características de malignidade tais como formato irregular, 

aumento da vascularização intranodular, microcalcificações, porção excêntrica sólida, alteração na ecogenicidade é indicado 

a biópsia, esta é feita a partir da PAAF (punção aspirativa por agulha fina). Este procedimento pode ser guiado por 

ultrassonografia, método globalmente difundido, minimamente invasivo, capaz de coletar material suficiente para avaliação 

citológica. Os nódulos exigem uma pesquisa mais apurada devido a possibilidade de malignidade, pois podem apresentar-se 

como sendo único ou múltiplos. Tal fato não prediz maior ou menor probabilidade de câncer de tireoide; a partir da biópsia, 

os principais achados na citopatologia em nódulos benignos são em maioria hiperplasia nodular, seguido de bócios colóides 

adenomatosos e tireoidite. Nos nódulos malignos, predominam os diagnósticos de carcinomas papilíferos, carcinomas 

foliculares, carcinomas das células de Hurthle e carcinomas medulares. Já as amostras consideradas inadequadas, devem- 

se a hemorragias ou amostras hipocelulares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto as indicações de biópsia por PAAF guiadas por ultrassonografia são a presença de nódulos palpáveis, nódulos 

maiores que um centímetro ou com características sugestivas de malignidade como microcalcificações, contorno irregular, 

ecogenicidade, irregularidades na margem livre, infiltração perinodular, contorno excêntrico com ângulo agudo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Coeli CM, Brito AS, Barbosa FS, Ribeiro MG, Sieiro APA, (#38) Vaisman M. Incidência e mortalidade por câncer de tireóide no 

Brasil. Arq. bras. endocrinol. metab, 2005;49(4), 503-509. Tomimori EK, Bisi H, Medeiros-Neto G, (#38) de Camargo RY. 

Avaliação ultra-sonográfica dos nódulos tireóideos: comparação com exame citológico e histopatológico. Arq Bras 

Endocrinol Metabol, 2004;105-113. 
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TITULO Indicações de biópsias de tireoide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A tireoide é uma glândula de pequeno porte, que se encontra na região cervical infra-hióidea.O controle da glândula tireoide é 

feito pelo TSH (hormônio estimulante da tireoide), que quando ligado aos seus receptores (TSHR) sinaliza a produção de 

hormônios tireoidianos por meio da proteína G, esta promove o aumento de cAMP e Ca2+ intracelular. A partir dessa 

sinalização são produzidos reguladores de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do metabolismo. Os 

problemas relacionados a essa glândula podem ter caráter difuso ou podem ser focal, os quais enquadram os nódulos e as 

neoplasias. Estima-se que cerca de 10% da população adulta brasileira possui nódulos na tireoide, dos quais 5% a 10% 

correspondem aos casos de câncer tireoidiano, dessas neoplasias 90% são carcinomas diferenciados. A presença dos 

nódulos está muitas vezes associada com exposição à radiação ionizante, no entanto, a maior prevalência ocorre no sexo 

feminino, indivíduos com mais de 50 anos e residentes de locais com deficiência em iodo. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para biópsias de tireoide guiadas por ultrassonografia. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsias de tireoide. O objeto de estudo deste 

METODOLOGIA 
trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Google 

Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: tireoide, paaf, nódulos de 

tireoide, indicações de biópsia de tireiode. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Nódulos palpáveis, maiores que um centímetro e/ou com características de malignidade tais como formato irregular, 

aumento da vascularização intranodular, microcalcificações, porção excêntrica sólida, alteração na ecogenicidade é indicado 

a biópsia, esta é feita a partir da PAAF (punção aspirativa por agulha fina). Este procedimento pode ser guiado por 

ultrassonografia, método globalmente difundido, minimamente invasivo, capaz de coletar material suficiente para avaliação 

citológica. Os nódulos exigem uma pesquisa mais apurada devido a possibilidade de malignidade, pois podem apresentar-se 

como sendo único ou múltiplos. Tal fato não prediz maior ou menor probabilidade de câncer de tireoide; a partir da biópsia, 

os principais achados na citopatologia em nódulos benignos são em maioria hiperplasia nodular, seguido de bócios colóides 

adenomatosos e tireoidite. Nos nódulos malignos, predominam os diagnósticos de carcinomas papilíferos, carcinomas 

foliculares, carcinomas das células de Hurthle e carcinomas medulares. Já as amostras consideradas inadequadas, devem- 

se a hemorragias ou amostras hipocelulares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto as indicações de biópsia por PAAF guiadas por ultrassonografia são a presença de nódulos palpáveis, nódulos 

maiores que um centímetro ou com características sugestivas de malignidade como microcalcificações, contorno irregular, 

ecogenicidade, irregularidades na margem livre, infiltração perinodular, contorno excêntrico com ângulo agudo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Coeli CM, Brito AS, Barbosa FS, Ribeiro MG, Sieiro APA, (#38) Vaisman M. Incidência e mortalidade por câncer de tireóide no 

Brasil. Arq. bras. endocrinol. metab, 2005;49(4), 503-509. Tomimori EK, Bisi H, Medeiros-Neto G, (#38) de Camargo RY. 

Avaliação ultra-sonográfica dos nódulos tireóideos: comparação com exame citológico e histopatológico. Arq Bras 

Endocrinol Metabol, 2004;105-113. 
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TITULO Indicações de biópsias de tireoide 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A tireoide é uma glândula de pequeno porte, que se encontra na região cervical infra-hióidea.O controle da glândula tireoide é 

feito pelo TSH (hormônio estimulante da tireoide), que quando ligado aos seus receptores (TSHR) sinaliza a produção de 

hormônios tireoidianos por meio da proteína G, esta promove o aumento de cAMP e Ca2+ intracelular. A partir dessa 

sinalização são produzidos reguladores de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do metabolismo. Os 

problemas relacionados a essa glândula podem ter caráter difuso ou podem ser focal, os quais enquadram os nódulos e as 

neoplasias. Estima-se que cerca de 10% da população adulta brasileira possui nódulos na tireoide, dos quais 5% a 10% 

correspondem aos casos de câncer tireoidiano, dessas neoplasias 90% são carcinomas diferenciados. A presença dos 

nódulos está muitas vezes associada com exposição à radiação ionizante, no entanto, a maior prevalência ocorre no sexo 

feminino, indivíduos com mais de 50 anos e residentes de locais com deficiência em iodo. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para biópsias de tireoide guiadas por ultrassonografia. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsias de tireoide. O objeto de estudo deste 

METODOLOGIA 
trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Google 

Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: tireoide, paaf, nódulos de 

tireoide, indicações de biópsia de tireiode. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Nódulos palpáveis, maiores que um centímetro e/ou com características de malignidade tais como formato irregular, 

aumento da vascularização intranodular, microcalcificações, porção excêntrica sólida, alteração na ecogenicidade é indicado 

a biópsia, esta é feita a partir da PAAF (punção aspirativa por agulha fina). Este procedimento pode ser guiado por 

ultrassonografia, método globalmente difundido, minimamente invasivo, capaz de coletar material suficiente para avaliação 

citológica. Os nódulos exigem uma pesquisa mais apurada devido a possibilidade de malignidade, pois podem apresentar-se 

como sendo único ou múltiplos. Tal fato não prediz maior ou menor probabilidade de câncer de tireoide; a partir da biópsia, 

os principais achados na citopatologia em nódulos benignos são em maioria hiperplasia nodular, seguido de bócios colóides 

adenomatosos e tireoidite. Nos nódulos malignos, predominam os diagnósticos de carcinomas papilíferos, carcinomas 

foliculares, carcinomas das células de Hurthle e carcinomas medulares. Já as amostras consideradas inadequadas, devem- 

se a hemorragias ou amostras hipocelulares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Portanto as indicações de biópsia por PAAF guiadas por ultrassonografia são a presença de nódulos palpáveis, nódulos 

maiores que um centímetro ou com características sugestivas de malignidade como microcalcificações, contorno irregular, 

ecogenicidade, irregularidades na margem livre, infiltração perinodular, contorno excêntrico com ângulo agudo. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Coeli CM, Brito AS, Barbosa FS, Ribeiro MG, Sieiro APA, (#38) Vaisman M. Incidência e mortalidade por câncer de tireóide no 

Brasil. Arq. bras. endocrinol. metab, 2005;49(4), 503-509. Tomimori EK, Bisi H, Medeiros-Neto G, (#38) de Camargo RY. 

Avaliação ultra-sonográfica dos nódulos tireóideos: comparação com exame citológico e histopatológico. Arq Bras 

Endocrinol Metabol, 2004;105-113. 
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INTRODUCAO 

O trauma abdominal ocorre em 10% de todas as vítimas traumatizadas, sendo a quarta causa de morte, e podendo ser 

fechado ou aberto. O diagnóstico precoce e rápido é fundamental para reduzir a morbidade. Nele as lesões mais observadas 

são em fígado e em baço. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada (TC), que permite a identificação 

das lesões em órgãos sólidos como fígado e baço, assim, procedimentos cirúrgicos desnecessários podem ser substituídos 

por tratamentos conservadores. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender, através de imagens, a aplicabilidade clínica da TC nos traumas esplênicos. 

 

Foram feitas buscas nos Bancos de dados Pubmed e Lillacs. As palavras chaves utilizadas foram: "spleen" e "trauma" e 

METODOLOGIA "nonoperative" e "CT". Na opção de "filtros" selecionamos a opção que conferia um filtro de 5 anos de publicação, sendo 

assim, não entraram para esta revisão artigos publicados anteriormente a janeiro de 2014. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O abdômen é a terceira região mais frequentemente lesionada, depois da cabeça e de extremidades, e ocorre principalmente 

devido ao trauma contuso, tendo uma elevada taxa de mortalidade. Os principais fatores que aumentam a mortalidade no 

trauma abdominal são o choque hipovolêmico e o choque séptico e peritonites devido a lesões de órgãos ocos. As lesões 

mais comumente associadas ao trauma de baço são: fígado (41.7%), rins (16.4%), mesentério (15.1%), intestino delgado 

(10.1%), intestino grosso (6.3%) e pâncreas (5%). Dois terços dos pacientes com trauma de baço são submetidos à TC. A TC 

com contraste permite a observação de hematomas e lacerações. Após o tratamento não operatório, considera-se 

fundamental que a reavaliação do paciente deve ser feita precocemente (cerca de 48 horas após a admissão) com TC 

visando identificar um extravasamento arterial ou uma ruptura tardia do baço, desta forma, haverá uma taxa de falha no 

tratamento não operatório menor. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tanto a necessidade quanto o momento da utilização da TC durante o monitoramento do paciente são controversos. Muitos 

estudos consideram a utilização da TC no follow up desnecessárias por pouco alterar a conduta de tratamento escolhido, a 

menos que o paciente também apresente alterações em seu estado clínico. 
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TITULO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO FERRAMENTA NO TRAUMA DE BAÇO NÃO CIRÚRGICO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma abdominal ocorre em 10% de todas as vítimas traumatizadas, sendo a quarta causa de morte, e podendo ser 

fechado ou aberto. O diagnóstico precoce e rápido é fundamental para reduzir a morbidade. Nele as lesões mais observadas 

são em fígado e em baço. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada (TC), que permite a identificação 

das lesões em órgãos sólidos como fígado e baço, assim, procedimentos cirúrgicos desnecessários podem ser substituídos 

por tratamentos conservadores. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender, através de imagens, a aplicabilidade clínica da TC nos traumas esplênicos. 

 

Foram feitas buscas nos Bancos de dados Pubmed e Lillacs. As palavras chaves utilizadas foram: "spleen" e "trauma" e 

METODOLOGIA "nonoperative" e "CT". Na opção de "filtros" selecionamos a opção que conferia um filtro de 5 anos de publicação, sendo 

assim, não entraram para esta revisão artigos publicados anteriormente a janeiro de 2014. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O abdômen é a terceira região mais frequentemente lesionada, depois da cabeça e de extremidades, e ocorre principalmente 

devido ao trauma contuso, tendo uma elevada taxa de mortalidade. Os principais fatores que aumentam a mortalidade no 

trauma abdominal são o choque hipovolêmico e o choque séptico e peritonites devido a lesões de órgãos ocos. As lesões 

mais comumente associadas ao trauma de baço são: fígado (41.7%), rins (16.4%), mesentério (15.1%), intestino delgado 

(10.1%), intestino grosso (6.3%) e pâncreas (5%). Dois terços dos pacientes com trauma de baço são submetidos à TC. A TC 

com contraste permite a observação de hematomas e lacerações. Após o tratamento não operatório, considera-se 

fundamental que a reavaliação do paciente deve ser feita precocemente (cerca de 48 horas após a admissão) com TC 

visando identificar um extravasamento arterial ou uma ruptura tardia do baço, desta forma, haverá uma taxa de falha no 

tratamento não operatório menor. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tanto a necessidade quanto o momento da utilização da TC durante o monitoramento do paciente são controversos. Muitos 

estudos consideram a utilização da TC no follow up desnecessárias por pouco alterar a conduta de tratamento escolhido, a 

menos que o paciente também apresente alterações em seu estado clínico. 
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TITULO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO FERRAMENTA NO TRAUMA DE BAÇO NÃO CIRÚRGICO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma abdominal ocorre em 10% de todas as vítimas traumatizadas, sendo a quarta causa de morte, e podendo ser 

fechado ou aberto. O diagnóstico precoce e rápido é fundamental para reduzir a morbidade. Nele as lesões mais observadas 

são em fígado e em baço. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada (TC), que permite a identificação 

das lesões em órgãos sólidos como fígado e baço, assim, procedimentos cirúrgicos desnecessários podem ser substituídos 

por tratamentos conservadores. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender, através de imagens, a aplicabilidade clínica da TC nos traumas esplênicos. 

 

Foram feitas buscas nos Bancos de dados Pubmed e Lillacs. As palavras chaves utilizadas foram: "spleen" e "trauma" e 

METODOLOGIA "nonoperative" e "CT". Na opção de "filtros" selecionamos a opção que conferia um filtro de 5 anos de publicação, sendo 

assim, não entraram para esta revisão artigos publicados anteriormente a janeiro de 2014. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O abdômen é a terceira região mais frequentemente lesionada, depois da cabeça e de extremidades, e ocorre principalmente 

devido ao trauma contuso, tendo uma elevada taxa de mortalidade. Os principais fatores que aumentam a mortalidade no 

trauma abdominal são o choque hipovolêmico e o choque séptico e peritonites devido a lesões de órgãos ocos. As lesões 

mais comumente associadas ao trauma de baço são: fígado (41.7%), rins (16.4%), mesentério (15.1%), intestino delgado 

(10.1%), intestino grosso (6.3%) e pâncreas (5%). Dois terços dos pacientes com trauma de baço são submetidos à TC. A TC 

com contraste permite a observação de hematomas e lacerações. Após o tratamento não operatório, considera-se 

fundamental que a reavaliação do paciente deve ser feita precocemente (cerca de 48 horas após a admissão) com TC 

visando identificar um extravasamento arterial ou uma ruptura tardia do baço, desta forma, haverá uma taxa de falha no 

tratamento não operatório menor. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tanto a necessidade quanto o momento da utilização da TC durante o monitoramento do paciente são controversos. Muitos 

estudos consideram a utilização da TC no follow up desnecessárias por pouco alterar a conduta de tratamento escolhido, a 

menos que o paciente também apresente alterações em seu estado clínico. 
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TITULO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO FERRAMENTA NO TRAUMA DE BAÇO NÃO CIRÚRGICO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma abdominal ocorre em 10% de todas as vítimas traumatizadas, sendo a quarta causa de morte, e podendo ser 

fechado ou aberto. O diagnóstico precoce e rápido é fundamental para reduzir a morbidade. Nele as lesões mais observadas 

são em fígado e em baço. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada (TC), que permite a identificação 

das lesões em órgãos sólidos como fígado e baço, assim, procedimentos cirúrgicos desnecessários podem ser substituídos 

por tratamentos conservadores. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender, através de imagens, a aplicabilidade clínica da TC nos traumas esplênicos. 

 

Foram feitas buscas nos Bancos de dados Pubmed e Lillacs. As palavras chaves utilizadas foram: "spleen" e "trauma" e 

METODOLOGIA "nonoperative" e "CT". Na opção de "filtros" selecionamos a opção que conferia um filtro de 5 anos de publicação, sendo 

assim, não entraram para esta revisão artigos publicados anteriormente a janeiro de 2014. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O abdômen é a terceira região mais frequentemente lesionada, depois da cabeça e de extremidades, e ocorre principalmente 

devido ao trauma contuso, tendo uma elevada taxa de mortalidade. Os principais fatores que aumentam a mortalidade no 

trauma abdominal são o choque hipovolêmico e o choque séptico e peritonites devido a lesões de órgãos ocos. As lesões 

mais comumente associadas ao trauma de baço são: fígado (41.7%), rins (16.4%), mesentério (15.1%), intestino delgado 

(10.1%), intestino grosso (6.3%) e pâncreas (5%). Dois terços dos pacientes com trauma de baço são submetidos à TC. A TC 

com contraste permite a observação de hematomas e lacerações. Após o tratamento não operatório, considera-se 

fundamental que a reavaliação do paciente deve ser feita precocemente (cerca de 48 horas após a admissão) com TC 

visando identificar um extravasamento arterial ou uma ruptura tardia do baço, desta forma, haverá uma taxa de falha no 

tratamento não operatório menor. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tanto a necessidade quanto o momento da utilização da TC durante o monitoramento do paciente são controversos. Muitos 

estudos consideram a utilização da TC no follow up desnecessárias por pouco alterar a conduta de tratamento escolhido, a 

menos que o paciente também apresente alterações em seu estado clínico. 
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TITULO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COMO FERRAMENTA NO TRAUMA DE BAÇO NÃO CIRÚRGICO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O trauma abdominal ocorre em 10% de todas as vítimas traumatizadas, sendo a quarta causa de morte, e podendo ser 

fechado ou aberto. O diagnóstico precoce e rápido é fundamental para reduzir a morbidade. Nele as lesões mais observadas 

são em fígado e em baço. O exame de imagem de escolha é a tomografia computadorizada (TC), que permite a identificação 

das lesões em órgãos sólidos como fígado e baço, assim, procedimentos cirúrgicos desnecessários podem ser substituídos 

por tratamentos conservadores. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender, através de imagens, a aplicabilidade clínica da TC nos traumas esplênicos. 

 

Foram feitas buscas nos Bancos de dados Pubmed e Lillacs. As palavras chaves utilizadas foram: "spleen" e "trauma" e 

METODOLOGIA "nonoperative" e "CT". Na opção de "filtros" selecionamos a opção que conferia um filtro de 5 anos de publicação, sendo 

assim, não entraram para esta revisão artigos publicados anteriormente a janeiro de 2014. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O abdômen é a terceira região mais frequentemente lesionada, depois da cabeça e de extremidades, e ocorre principalmente 

devido ao trauma contuso, tendo uma elevada taxa de mortalidade. Os principais fatores que aumentam a mortalidade no 

trauma abdominal são o choque hipovolêmico e o choque séptico e peritonites devido a lesões de órgãos ocos. As lesões 

mais comumente associadas ao trauma de baço são: fígado (41.7%), rins (16.4%), mesentério (15.1%), intestino delgado 

(10.1%), intestino grosso (6.3%) e pâncreas (5%). Dois terços dos pacientes com trauma de baço são submetidos à TC. A TC 

com contraste permite a observação de hematomas e lacerações. Após o tratamento não operatório, considera-se 

fundamental que a reavaliação do paciente deve ser feita precocemente (cerca de 48 horas após a admissão) com TC 

visando identificar um extravasamento arterial ou uma ruptura tardia do baço, desta forma, haverá uma taxa de falha no 

tratamento não operatório menor. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Tanto a necessidade quanto o momento da utilização da TC durante o monitoramento do paciente são controversos. Muitos 

estudos consideram a utilização da TC no follow up desnecessárias por pouco alterar a conduta de tratamento escolhido, a 

menos que o paciente também apresente alterações em seu estado clínico. 
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TITULO Hérnia Perineal em Cadela 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Hérnia perineal resulta do enfraquecimento e separação muscular do diafragma pélvico, promovendo deslocamento caudal 

de estruturas abdominais ou pélvicas para o períneo. Acometem principalmente cães, machos intactos, de meia idade à 

idosos, uni ou bilateral, sendo o lado direito mais relatado. Em cadelas, são raras e geralmente associadas à traumas. As 

manifestações clínicas comuns são: disquesia, tenesmo e constipação associado ao aumento de volume perineal. 

Estrangúria, hematúria, incontinência urinária ou iscúria são possíveis, quando há retroflexão da bexiga. O diagnóstico é 

baseado no exame retal digital detectando enfraquecimento da musculatura, associado à exames ultrassonográficos e/ou 

radiográficos. O tratamento visa aliviar e prevenir sintomas através da herniorrafia. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de uma cadela com hérnia perineal, considerando a relevância desta afecção 

em fêmeas, devido à baixa incidência. 
 

Foi atendida no Hospital Veterinário Unisa uma cadela, poodle, 16 anos, castrada, cardiopata B2 grave, com histórico de 

tosse improdutiva há 3 anos e aumento de volume redutível em região perineal esquerda há 8 dias. Após exame 

ultrassonográfico confirmou-se o diagnóstico de hérnia perineal, com retroflexão de bexiga e cólon. Paciente foi submetida 

METODOLOGIA à anestesia inalatória para intervenção cirúrgica, na qual observou-se, após reposicionamento manual do conteúdo, 

descontinuidade muscular localizada entre os músculos elevador do ânus e coccígeo. Foi realizada herniorrafia com pontos 

simples separados para síntese da musculatura afetada, utilizando fio de nylon 3-0. A paciente teve boa recuperação e alta 

após 20 dias. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Em caninas fêmeas, a ocorrência de hérnias perineais é rara e está associada, principalmente, com alterações na estrutura 

do colágeno, pós-parto, traumatismos e/ou senilidade. A tosse crônica secundária à cardiopatia ou broncopatia também é 

fator predisponente para o desenvolvimento desta afecção em cadelas de meia idade à idosas, considerando sua fragilidade 

muscular, por causar aumento da pressão abdominal. Os exames complementares e o histórico do paciente permitiram 

descartar a possibilidade de trauma, gestação e endocrinopatias. Portanto, suspeita-se que a hérnia da paciente em estudo 

tenha sido desencadeada pela somatória de alterações secundárias à senilidade (atrofia muscular) e tosse crônica devido à 

cardiopatia. Além disso, a maioria das hérnias perineais ocorre entre o elevador do ânus, o esfíncter anal externo e os 

músculos obturador interno (hérnia caudal), porém a neste caso apresentava – se entre o elevador do ânus e o músculo 

coccígeo (hérnia dorsal). As possíveis complicações pós-operatórias descritas na literatura: formação de seroma, 

abscessos, fístulas e deiscência de pontos, dentre outras, não foram identificadas na paciente em questão. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hérnia perineal é raramente descrita em fêmeas caninas. Além disso, sua apresentação na forma dorsal é incomum em 

cães, mesmo em machos. A associação deste quadro clínico à tosse crônica também não é descrita frequentemente. Assim, 

o presente relato ganha relevância, por tratar de um quadro inusual sob todos estes aspectos, no qual por meio de 

diagnóstico e tratamento adequados, incluindo-se técnicas anestésica e cirúrgica, obteve-se bom resultado, melhorando a 

qualidade de vida de uma paciente idosa, portadora de cardiopatia crônica importante. 
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TITULO Hérnia Perineal em Cadela 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Hérnia perineal resulta do enfraquecimento e separação muscular do diafragma pélvico, promovendo deslocamento caudal 

de estruturas abdominais ou pélvicas para o períneo. Acometem principalmente cães, machos intactos, de meia idade à 

idosos, uni ou bilateral, sendo o lado direito mais relatado. Em cadelas, são raras e geralmente associadas à traumas. As 

manifestações clínicas comuns são: disquesia, tenesmo e constipação associado ao aumento de volume perineal. 

Estrangúria, hematúria, incontinência urinária ou iscúria são possíveis, quando há retroflexão da bexiga. O diagnóstico é 

baseado no exame retal digital detectando enfraquecimento da musculatura, associado à exames ultrassonográficos e/ou 

radiográficos. O tratamento visa aliviar e prevenir sintomas através da herniorrafia. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como objetivo relatar o caso de uma cadela com hérnia perineal, considerando a relevância desta afecção 

em fêmeas, devido à baixa incidência. 
 

Foi atendida no Hospital Veterinário Unisa uma cadela, poodle, 16 anos, castrada, cardiopata B2 grave, com histórico de 

tosse improdutiva há 3 anos e aumento de volume redutível em região perineal esquerda há 8 dias. Após exame 

ultrassonográfico confirmou-se o diagnóstico de hérnia perineal, com retroflexão de bexiga e cólon. Paciente foi submetida 

METODOLOGIA à anestesia inalatória para intervenção cirúrgica, na qual observou-se, após reposicionamento manual do conteúdo, 

descontinuidade muscular localizada entre os músculos elevador do ânus e coccígeo. Foi realizada herniorrafia com pontos 

simples separados para síntese da musculatura afetada, utilizando fio de nylon 3-0. A paciente teve boa recuperação e alta 

após 20 dias. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Em caninas fêmeas, a ocorrência de hérnias perineais é rara e está associada, principalmente, com alterações na estrutura 

do colágeno, pós-parto, traumatismos e/ou senilidade. A tosse crônica secundária à cardiopatia ou broncopatia também é 

fator predisponente para o desenvolvimento desta afecção em cadelas de meia idade à idosas, considerando sua fragilidade 

muscular, por causar aumento da pressão abdominal. Os exames complementares e o histórico do paciente permitiram 

descartar a possibilidade de trauma, gestação e endocrinopatias. Portanto, suspeita-se que a hérnia da paciente em estudo 

tenha sido desencadeada pela somatória de alterações secundárias à senilidade (atrofia muscular) e tosse crônica devido à 

cardiopatia. Além disso, a maioria das hérnias perineais ocorre entre o elevador do ânus, o esfíncter anal externo e os 

músculos obturador interno (hérnia caudal), porém a neste caso apresentava – se entre o elevador do ânus e o músculo 

coccígeo (hérnia dorsal). As possíveis complicações pós-operatórias descritas na literatura: formação de seroma, 

abscessos, fístulas e deiscência de pontos, dentre outras, não foram identificadas na paciente em questão. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A hérnia perineal é raramente descrita em fêmeas caninas. Além disso, sua apresentação na forma dorsal é incomum em 

cães, mesmo em machos. A associação deste quadro clínico à tosse crônica também não é descrita frequentemente. Assim, 

o presente relato ganha relevância, por tratar de um quadro inusual sob todos estes aspectos, no qual por meio de 

diagnóstico e tratamento adequados, incluindo-se técnicas anestésica e cirúrgica, obteve-se bom resultado, melhorando a 

qualidade de vida de uma paciente idosa, portadora de cardiopatia crônica importante. 
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TITULO 
A NEUTRALIZAÇÃO DOS INIMIGOS DO ESTADO PELO PODER JURISDICIONAL: UMA ANÁLISE DA CONDENAÇÃO DE 23 

MANIFESTANTES DO RIO DE JANEIRO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Em julho de 2014, 23 manifestantes foram presos acusados de associação criminosa e corrupção de menores em protestos 

de 2013 e 2014 na cidade do Rio de Janeiro. Em liberdade devido a um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, foram condenados em primeira instância à penas que vão até 7 anos de reclusão em regime fechado. Com 

esse processo, faremos uma análise crítica baseada nos argumentos dos teóricos da criminologia do conflito, que surgiu 

nos anos 70 e revelou um novo paradigma das Ciências Criminais. Para eles, o sistema penal age como uma máquina 

seletiva e elitista, legitimando e contribuindo para as desigualdades sociais, com o objetivo de blindar a ordem capitalista. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar os argumentos apresentados pelos teóricos críticos, demonstrando que a sentença condenatória dos ativistas tem 

por objetivo a neutralização de opositores do Estado. 
 

METODOLOGIA   Análise da sentença (0229018-26.2013.8.19.0001/RJ) e revisão bibliográfica de pensadores da criminologia e da filosofia. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A primeira fase da criminologia sustentava a ideia de uma sociedade ligada por objetivos comuns, defendendo o consenso 

para a manutenção do sistema social. Essa foi a base para as principais escolas de pensamentos, como por exemplo, os 

positivistas. Com o surgimento dos críticos, sobretudo após a publicação do livro Punição e Estrutura Social de Georg Rush e 

Otto Kirchheimer, a nova compreensão da criminologia é vista através do conflito entre classes sociais no sistema produtivo 

capitalista e a relação entre dominantes e dominados. Com isso, imersa-se no atual pensamento da justiça criminal, 

influenciada por ambas teorias, a fim de elucidar seu caráter criminalizador para manutenção do controle social através do 

poder jurisdicional. Posto isto, entende-se que a aplicação de penas privativas de liberdade à 23 manifestantes cariocas 

atingem as finalidades do Estado, barrando uma possível derrocada do establishment econômico, não sendo efetivo 

qualquer tipo de limitação do Direito Penal apresentado pela doutrina jurídica. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Tendo em vista que o sistema penal, compreendido pelas instituições do controle social, tem por objetivo o isolamento do 

indesejável, conforme sustentam os teóricos marxistas e anarquistas, é possível verificar através da sentença condenatória 

que o Estado age para manter seus inimigos afastados e não ser confrontado na consecução da manutenção da ordem 

produtiva capitalista. 
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TITULO Indicações e alterações do exame papanicolaou 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O papanicolaou ou colpocitologia oncótica é um exame manual feito por profissionais, que permite a identificação de células 

sugestivas de lesões malignas, sendo feito a partir de uma coloração de lâminas com células da endocérvice e ectocérvice. 

Pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o 

que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite o diagnóstico precoce e redução da 

mortalidade por câncer do colo do útero,sendo o segundo mais incidente entre as mulheres no mundo e o terceiro no Brasil; 

estima-se 240.000 mortes anualmente e 500 mil novos casos de câncer cervical mundialmente. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para o exame papanicolaou e suas possíveis alterações, além de revisar a técnica do método. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicac(#38)#807;o(#38)#771;es e 

METODOLOGIA 
alterac(#38)#807;o(#38)#771;es do exame papanicolaou. O objeto de estudo foram os livros e artigos científicos, sendo a 

busca realizada nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2011 a 2016, pelos 

seguintes descritores: teste de papanicolaou, colo do útero, diagnóstico, neoplasias do colo do útero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Este exame é indicado como método de rastreamento para câncer do colo do útero para mulheres entre 25 e 65 anos e para 

aquelas que já iniciaram a atividade sexual. Após dois exames anuais negativos, a indicação ao exame passa a ser trienal.  

Para garantir a eficácia nos resultados, a mulher não deve ter relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame, evitar 

duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais. É importante também que esteja fora do período menstrual, pois 

a presença de sangue pode alterar o resultado. Para a coleta é introduzido um espéculo na vagina, feita a inspeção visual do 

seu interior e do colo do útero, em seguida é provocada uma pequena descamação da superfície externa e interna do colo do 

útero com uma espátula de madeira e uma escovinha, respectivamente, as células colhidas são colocadas numa lâmina e 

fixadas para análise em laboratório. Dentre as possibilidades diagnósticas pode-se destacar: células escamosas atípicas e 

atípicas de significado indeterminado, lesão intraepitelial escamosa de alto e de baixo grau, pode-se obter também 

resultados benignos ou pré-malignos tais como, alteração NIC I (lesão pré-maligna de baixo risco), NIC 2 (lesão pré-maligna 

moderada) e NIC 3 (lesão pré-maligna avançada), infecção pelo HPV, além de amostras insatisfatórias (material   

insuficiente). O câncer cervical é um problema conhecido e evitável, porém as perdas de acompanhamento, pode levar a 

danos irreparáveis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diante do exposto, é de suma importância o domínio da técnica de coleta do papanicolaou e dos dados epidemiológicos 

acerca do câncer de colo uterino por parte dos profissionais da área da saúde. 
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TITULO Indicações e alterações do exame papanicolaou 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O papanicolaou ou colpocitologia oncótica é um exame manual feito por profissionais, que permite a identificação de células 

sugestivas de lesões malignas, sendo feito a partir de uma coloração de lâminas com células da endocérvice e ectocérvice. 

Pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o 

que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite o diagnóstico precoce e redução da 

mortalidade por câncer do colo do útero,sendo o segundo mais incidente entre as mulheres no mundo e o terceiro no Brasil; 

estima-se 240.000 mortes anualmente e 500 mil novos casos de câncer cervical mundialmente. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para o exame papanicolaou e suas possíveis alterações, além de revisar a técnica do método. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicac(#38)#807;o(#38)#771;es e 

METODOLOGIA 
alterac(#38)#807;o(#38)#771;es do exame papanicolaou. O objeto de estudo foram os livros e artigos científicos, sendo a 

busca realizada nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2011 a 2016, pelos 

seguintes descritores: teste de papanicolaou, colo do útero, diagnóstico, neoplasias do colo do útero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Este exame é indicado como método de rastreamento para câncer do colo do útero para mulheres entre 25 e 65 anos e para 

aquelas que já iniciaram a atividade sexual. Após dois exames anuais negativos, a indicação ao exame passa a ser trienal.  

Para garantir a eficácia nos resultados, a mulher não deve ter relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame, evitar 

duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais. É importante também que esteja fora do período menstrual, pois 

a presença de sangue pode alterar o resultado. Para a coleta é introduzido um espéculo na vagina, feita a inspeção visual do 

seu interior e do colo do útero, em seguida é provocada uma pequena descamação da superfície externa e interna do colo do 

útero com uma espátula de madeira e uma escovinha, respectivamente, as células colhidas são colocadas numa lâmina e 

fixadas para análise em laboratório. Dentre as possibilidades diagnósticas pode-se destacar: células escamosas atípicas e 

atípicas de significado indeterminado, lesão intraepitelial escamosa de alto e de baixo grau, pode-se obter também 

resultados benignos ou pré-malignos tais como, alteração NIC I (lesão pré-maligna de baixo risco), NIC 2 (lesão pré-maligna 

moderada) e NIC 3 (lesão pré-maligna avançada), infecção pelo HPV, além de amostras insatisfatórias (material   

insuficiente). O câncer cervical é um problema conhecido e evitável, porém as perdas de acompanhamento, pode levar a 

danos irreparáveis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diante do exposto, é de suma importância o domínio da técnica de coleta do papanicolaou e dos dados epidemiológicos 

acerca do câncer de colo uterino por parte dos profissionais da área da saúde. 
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TITULO Indicações e alterações do exame papanicolaou 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O papanicolaou ou colpocitologia oncótica é um exame manual feito por profissionais, que permite a identificação de células 

sugestivas de lesões malignas, sendo feito a partir de uma coloração de lâminas com células da endocérvice e ectocérvice. 

Pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública. É fundamental que os serviços de saúde orientem sobre o 

que é e qual a importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite o diagnóstico precoce e redução da 

mortalidade por câncer do colo do útero,sendo o segundo mais incidente entre as mulheres no mundo e o terceiro no Brasil; 

estima-se 240.000 mortes anualmente e 500 mil novos casos de câncer cervical mundialmente. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar as indicações para o exame papanicolaou e suas possíveis alterações, além de revisar a técnica do método. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicac(#38)#807;o(#38)#771;es e 

METODOLOGIA 
alterac(#38)#807;o(#38)#771;es do exame papanicolaou. O objeto de estudo foram os livros e artigos científicos, sendo a 

busca realizada nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2011 a 2016, pelos 

seguintes descritores: teste de papanicolaou, colo do útero, diagnóstico, neoplasias do colo do útero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Este exame é indicado como método de rastreamento para câncer do colo do útero para mulheres entre 25 e 65 anos e para 

aquelas que já iniciaram a atividade sexual. Após dois exames anuais negativos, a indicação ao exame passa a ser trienal.  

Para garantir a eficácia nos resultados, a mulher não deve ter relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame, evitar 

duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais. É importante também que esteja fora do período menstrual, pois 

a presença de sangue pode alterar o resultado. Para a coleta é introduzido um espéculo na vagina, feita a inspeção visual do 

seu interior e do colo do útero, em seguida é provocada uma pequena descamação da superfície externa e interna do colo do 

útero com uma espátula de madeira e uma escovinha, respectivamente, as células colhidas são colocadas numa lâmina e 

fixadas para análise em laboratório. Dentre as possibilidades diagnósticas pode-se destacar: células escamosas atípicas e 

atípicas de significado indeterminado, lesão intraepitelial escamosa de alto e de baixo grau, pode-se obter também 

resultados benignos ou pré-malignos tais como, alteração NIC I (lesão pré-maligna de baixo risco), NIC 2 (lesão pré-maligna 

moderada) e NIC 3 (lesão pré-maligna avançada), infecção pelo HPV, além de amostras insatisfatórias (material   

insuficiente). O câncer cervical é um problema conhecido e evitável, porém as perdas de acompanhamento, pode levar a 

danos irreparáveis. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Diante do exposto, é de suma importância o domínio da técnica de coleta do papanicolaou e dos dados epidemiológicos 

acerca do câncer de colo uterino por parte dos profissionais da área da saúde. 
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TITULO 
Delimitação de unidades evolutivas independentes em Scleromystax prionotos (Challichthyidae; Corydoradinae) com base 

em caracteres citogenéticos e moleculares 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Scleromystax prionotos é uma espécie de bagre pertencente à família Challichthyidae, uma das maiores famílias de peixes 

neotropicais com 329 espécies válidas. Os peixes dessa família são definidos pela presença de duas séries longitudinais de 

placas em cada lado do corpo, linhas laterais reduzidas e barbilhões maxilares curtos. S. prionotos ao contrário da maioria 

das confamiliares possui um padrão de distribuição bastante amplo na bacia do leste ocorrendo desde o sul da Bahia até o 

rio Ribeira de Iguape, no estado de São Paulo. Atualmente têm se descoberto que diversos peixes com distribuição 

semelhantes a de S. prionotos tratam-se na verdade de complexos de espécies. Essas constatações foram possíveis devido 

as modernas técnicas de análises genéticas e citogenéticas, que atualmente têm se demonstrado de enorme importância 

para um melhor entendimento sobre os problemas genéticos, evolutivos e sistemáticos de vários grupos. Na literatura S. 

prionotos, já foi reportado com número cariotípico de 2n=86 (amostras de Nova Iguaçu/RJ) ou 2n=68 (amostra de  

Juquiá/SP) e um trabalho piloto do presente projeto identificou um terceiro citótipo em amostras de Macaé RJ com 2n=84. A 

grande variação cariotípica presente nessa espécie reforça a hipótese de se tratar de um complexo de espécies. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho propõe caracterizar geneticamente populações de S. prionotos de toda a sua distribuição. Com isso 

pretende-se identificar linhagens genéticas e delimitar suas respectivas distribuições. Por meio da caracterização 

citogenética das diferentes linhagens buscamos gerar argumentos para a revisão taxonômica do grupo. 
 

 

 
Serão analisados exemplares de S. prionotos de toda a sua distribuição. Primeiramente, indivíduos já coletados terão 

segmentos parciais do gene Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) sequenciados. Em posse dessas sequências 

METODOLOGIA 
realizaremos análises de delimitação de espécies como GMYC, PTP, ABGD e BIN, visando a melhor acurácia na identificação 

de unidades taxonômicas independentes. As análises citogenéticas serão realizadas através de técnicas tradicionais de 

estimulação e obtenção de cromossomos metafásicos descritas em Oliveira et al 1998. A montagem cariotípica será 

utilizada a métrica de Levan 1986. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Até o presente foram tabulados e identificados mais de 70 amostras do gênero Scleromystax, sendo desses 10 lotes 

diferentes de S. prionotos coletados desde Macaé RJ até o rio Ribeira de Iguape SP. Esse material está depositado no 

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (LBGP) da UNESP, campus de Botucatu. Exemplares de todos os lotes tiverem 

o DNA total extraído e encontram-se em preparo para sequenciamento. Novas coletas já estão em estágio avançado de 

planejamento para obtenção de exemplares do rio Ribeira de Iguape, limítrofe sul da distribuição da espécie e onde S. 

prionotos convive em simpatria com outras congêneres. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Embora ainda seja prematura qualquer conclusão a respeito do status taxonômico de Scleromystax prionotos, a grande 

variedade cariotípica até então identificada para essa espécie sugere que essa trata-se de um complexo de espécie. Após o 

término das novas análises poderemos testar a validade de espécie e poderemos sugerir se há a necessidade de uma 

revisão taxonômica da mesma. 
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TITULO 
Delimitação de unidades evolutivas independentes em Scleromystax prionotos (Challichthyidae; Corydoradinae) com base 

em caracteres citogenéticos e moleculares 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Scleromystax prionotos é uma espécie de bagre pertencente à família Challichthyidae, uma das maiores famílias de peixes 

neotropicais com 329 espécies válidas. Os peixes dessa família são definidos pela presença de duas séries longitudinais de 

placas em cada lado do corpo, linhas laterais reduzidas e barbilhões maxilares curtos. S. prionotos ao contrário da maioria 

das confamiliares possui um padrão de distribuição bastante amplo na bacia do leste ocorrendo desde o sul da Bahia até o 

rio Ribeira de Iguape, no estado de São Paulo. Atualmente têm se descoberto que diversos peixes com distribuição 

semelhantes a de S. prionotos tratam-se na verdade de complexos de espécies. Essas constatações foram possíveis devido 

as modernas técnicas de análises genéticas e citogenéticas, que atualmente têm se demonstrado de enorme importância 

para um melhor entendimento sobre os problemas genéticos, evolutivos e sistemáticos de vários grupos. Na literatura S. 

prionotos, já foi reportado com número cariotípico de 2n=86 (amostras de Nova Iguaçu/RJ) ou 2n=68 (amostra de  

Juquiá/SP) e um trabalho piloto do presente projeto identificou um terceiro citótipo em amostras de Macaé RJ com 2n=84. A 

grande variação cariotípica presente nessa espécie reforça a hipótese de se tratar de um complexo de espécies. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho propõe caracterizar geneticamente populações de S. prionotos de toda a sua distribuição. Com isso 

pretende-se identificar linhagens genéticas e delimitar suas respectivas distribuições. Por meio da caracterização 

citogenética das diferentes linhagens buscamos gerar argumentos para a revisão taxonômica do grupo. 
 

 

 
Serão analisados exemplares de S. prionotos de toda a sua distribuição. Primeiramente, indivíduos já coletados terão 

segmentos parciais do gene Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) sequenciados. Em posse dessas sequências 

METODOLOGIA 
realizaremos análises de delimitação de espécies como GMYC, PTP, ABGD e BIN, visando a melhor acurácia na identificação 

de unidades taxonômicas independentes. As análises citogenéticas serão realizadas através de técnicas tradicionais de 

estimulação e obtenção de cromossomos metafásicos descritas em Oliveira et al 1998. A montagem cariotípica será 

utilizada a métrica de Levan 1986. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Até o presente foram tabulados e identificados mais de 70 amostras do gênero Scleromystax, sendo desses 10 lotes 

diferentes de S. prionotos coletados desde Macaé RJ até o rio Ribeira de Iguape SP. Esse material está depositado no 

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (LBGP) da UNESP, campus de Botucatu. Exemplares de todos os lotes tiverem 

o DNA total extraído e encontram-se em preparo para sequenciamento. Novas coletas já estão em estágio avançado de 

planejamento para obtenção de exemplares do rio Ribeira de Iguape, limítrofe sul da distribuição da espécie e onde S. 

prionotos convive em simpatria com outras congêneres. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Embora ainda seja prematura qualquer conclusão a respeito do status taxonômico de Scleromystax prionotos, a grande 

variedade cariotípica até então identificada para essa espécie sugere que essa trata-se de um complexo de espécie. Após o 

término das novas análises poderemos testar a validade de espécie e poderemos sugerir se há a necessidade de uma 

revisão taxonômica da mesma. 



 

 

Paulo: Neotrópica, 2006. FERRARIS, Cj jr. , 2007. Checklist of Carfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and 

Catalogue of siluriform primary types. Zootaxa 1418: 1-628. 
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TITULO 
Delimitação de unidades evolutivas independentes em Scleromystax prionotos (Challichthyidae; Corydoradinae) com base 

em caracteres citogenéticos e moleculares 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Scleromystax prionotos é uma espécie de bagre pertencente à família Challichthyidae, uma das maiores famílias de peixes 

neotropicais com 329 espécies válidas. Os peixes dessa família são definidos pela presença de duas séries longitudinais de 

placas em cada lado do corpo, linhas laterais reduzidas e barbilhões maxilares curtos. S. prionotos ao contrário da maioria 

das confamiliares possui um padrão de distribuição bastante amplo na bacia do leste ocorrendo desde o sul da Bahia até o 

rio Ribeira de Iguape, no estado de São Paulo. Atualmente têm se descoberto que diversos peixes com distribuição 

semelhantes a de S. prionotos tratam-se na verdade de complexos de espécies. Essas constatações foram possíveis devido 

as modernas técnicas de análises genéticas e citogenéticas, que atualmente têm se demonstrado de enorme importância 

para um melhor entendimento sobre os problemas genéticos, evolutivos e sistemáticos de vários grupos. Na literatura S. 

prionotos, já foi reportado com número cariotípico de 2n=86 (amostras de Nova Iguaçu/RJ) ou 2n=68 (amostra de  

Juquiá/SP) e um trabalho piloto do presente projeto identificou um terceiro citótipo em amostras de Macaé RJ com 2n=84. A 

grande variação cariotípica presente nessa espécie reforça a hipótese de se tratar de um complexo de espécies. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho propõe caracterizar geneticamente populações de S. prionotos de toda a sua distribuição. Com isso 

pretende-se identificar linhagens genéticas e delimitar suas respectivas distribuições. Por meio da caracterização 

citogenética das diferentes linhagens buscamos gerar argumentos para a revisão taxonômica do grupo. 
 

 

 
Serão analisados exemplares de S. prionotos de toda a sua distribuição. Primeiramente, indivíduos já coletados terão 

segmentos parciais do gene Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) sequenciados. Em posse dessas sequências 

METODOLOGIA 
realizaremos análises de delimitação de espécies como GMYC, PTP, ABGD e BIN, visando a melhor acurácia na identificação 

de unidades taxonômicas independentes. As análises citogenéticas serão realizadas através de técnicas tradicionais de 

estimulação e obtenção de cromossomos metafásicos descritas em Oliveira et al 1998. A montagem cariotípica será 

utilizada a métrica de Levan 1986. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Até o presente foram tabulados e identificados mais de 70 amostras do gênero Scleromystax, sendo desses 10 lotes 

diferentes de S. prionotos coletados desde Macaé RJ até o rio Ribeira de Iguape SP. Esse material está depositado no 

Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (LBGP) da UNESP, campus de Botucatu. Exemplares de todos os lotes tiverem 

o DNA total extraído e encontram-se em preparo para sequenciamento. Novas coletas já estão em estágio avançado de 

planejamento para obtenção de exemplares do rio Ribeira de Iguape, limítrofe sul da distribuição da espécie e onde S. 

prionotos convive em simpatria com outras congêneres. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Embora ainda seja prematura qualquer conclusão a respeito do status taxonômico de Scleromystax prionotos, a grande 

variedade cariotípica até então identificada para essa espécie sugere que essa trata-se de um complexo de espécie. Após o 

término das novas análises poderemos testar a validade de espécie e poderemos sugerir se há a necessidade de uma 

revisão taxonômica da mesma. 



 

 

Paulo: Neotrópica, 2006. FERRARIS, Cj jr. , 2007. Checklist of Carfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and 

Catalogue of siluriform primary types. Zootaxa 1418: 1-628. 
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TITULO Cuidados Paliativos em Pediatria e Neonatologia: Pesquisa-ação em um Hospital Geral 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Na sociedade atual perdura uma negação explícita da morte e tudo o que a permeia, o que a torna um tema interdito e 

configura uma conspiração do silêncio a seu respeito. Historicamente, é possível observar mudanças na forma como o 

homem lida com a morte. Desse modo, se antes esta era considerada um fenômeno de ordem da natureza e encarada com 

naturalidade, ocorrendo geralmente em âmbito familiar, junto aos entes queridos do moribundo, hoje ocorre geralmente em 

hospitais, sendo percebida como um fracasso, impotência ou imperícia, havendo esforço por ocultá-la. Ademais, embora 

haja grande desenvolvimento das tecnologias médicas e sua sofisticação, os diagnósticos e tratamentos conseguem o 

prolongamento da vida, porém, não garantem sua qualidade, o que gera, por vezes, prolongamento do sofrimento do ser que 

está a morrer e seu processo de morte. Neste cenário, faz-se essencial a realização de Cuidados Paliativos, que se 

caracterizam como uma abordagem que visa aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares que vivenciam 

questões referentes a doenças ameaçadoras de vida. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa promover a sensibilização dos profissionais de saúde dos setores de pediatria e neonatologia de um 

hospital geral para os cuidados paliativos de pacientes cuja doença ameaça a vida e assistência de seus familiares. Serão 

identificadas as dificuldades da equipe de saúde no trabalho em Cuidados Paliativos e no estabelecimento de um ambiente 

favorável a uma morte digna e humana dos pacientes em fase final de vida. Serão realizadas intervenções psicológicas junto 

aos profissionais de saúde frente à suas manifestações emocionais quando necessário, assim como treinamento técnico 

sobre a temática. 
 

 

 
Será realizada uma pesquisa-ação de natureza qualitativa, através do Método Clínico descrito por Bleger (1975). Paratanto, 

será realizada análise retrospectiva e prospectiva a respeito das observações e percepções da pesquisadora, durante o seu 

METODOLOGIA 
período de atuação profissional enquanto psicóloga residente multiprofissional em um hospital geral localizado no extremo 

sul do município de São Paulo. Os instrumentos utilizados para obtenção de dados serão observação participante e diário de 

campo. Após tratados, os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo. Ao final, será realizado um workshop na 

instituição coparticipante como forma de devolução dos dados à população estudada. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Embora perdure a negação explícita da morte na atualidade, o que a torna um tema interdito e configura uma conspiração do 

silêncio a seu respeito, esta esteve e continua estando próxima das pessoas, especialmente no século XXI, porém, em 

condições que não possibilitam tempo adequado para sua elaboração. Assim, apesar da tentativa de afastá-la, a morte 

torna-se companheira cotidiana, sobretudo nos hospitais, local onde geralmente ocorrem. Como forma de ofertar qualidade 

de vida aos pacientes e proporcionar morte digna quando esta é inevitável, são utilizados Cuidados Paliativos, tema central 

desta pesquisa. Portanto, a partir do desenvolvimento deste trabalho, espera-se promover discussões sobre o tema da morte 

em âmbito hospitalar, quebrando a conspiração do silêncio, e assim contribuir para a melhoria do cuidado ofertado aos 

pacientes e seus familiares. 
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TITULO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO A PARTIR DA ESTÉTICA SONORA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta do seguinte trabalho é a criação de uma série de podcasts com histórias adaptadas, dirigido ao público infantil 

com deficiência visual para Fundação Dorina Nowill para Cegos, entidade que trabalha e direciona seus projetos, missão e 

valores a um coletivo que o faz de voz para a realização deste trabalho. A partir da análise dos conteúdos disponibilizados 

na Dorinateca e na editora Para Educar, consideramos oportuna uma construção sonora para estimular constantemente o 

usuário diante uma linguagem que utilize o uso da voz humana, da música, silêncio e efeitos sonoros. Por meio de histórias 

infantis adaptadas, é possível a contribuição para o desenvolvimento e estímulo de aprendizado deste público, sendo assim 

trabalhar sentimentos e sensações, além de instigar a busca pela leitura aumentando o índice e procura de livros físicos da 

própria instituição e da editora parceira Para educar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Por meio da ferramenta podcast pretendemos desenvolver uma série de episódios sonoros com as principais histórias 

literárias infantis adaptadas a partir da articulação entre os elementos que compõem a estética sonora como forma de 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo de crianças. Visar em que medida conteúdos sonoros que explorem 

compreender os elementos da linguagem e da estética sonora têm condições de contribuir para o desenvolvimento da 

criança com deficiência visual. 
 

 

 
O processo metodológico deste trabalho se estrutura a partir de pesquisa documentais sobre o público e a instituição eleita, 

assim como bibliográfica. Diante da complexidade da temática a pesquisa bibliográfica conta com teóricos como: José 

METODOLOGIA 
Wisnik (1999) que apresenta a importância do som na geração de sentido e antropólogo Christoph Wulf (2002). 

Abordaremos também autores como Norval Baitello (1999) e José Eugênio de Oliveira (2007) que analisam a cultura do 

ouvir em meio a uma sociedade da visibilidade. Para entender melhor o podcast na atualidade contamos com o apoio do 

professor e pesquisador Alex Primo (2005) e Eugênio Pacceli Freire (2011). 
 

 
RESULTADOS 

A partir de todas as premissas, conceitos e estudos explorados referente ao assunto e tema alcançado durante o atual 

andamento e processo de finalização, o que pode se verificar é: A adesão da criança cega aos conteúdos sonoros, a 

limitação do uso dos recursos da linguagem sonora em conteúdos sonoros disponíveis na instituição. 
 

 

 

CONCLUSOES 
É necessário repensar em métodos transmídia e multimídia para crianças com deficiência visual, a fim de proporcionar um 

maior grau de independência, conhecimento e abrangência no processo cognitivo. 
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TITULO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO A PARTIR DA ESTÉTICA SONORA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta do seguinte trabalho é a criação de uma série de podcasts com histórias adaptadas, dirigido ao público infantil 

com deficiência visual para Fundação Dorina Nowill para Cegos, entidade que trabalha e direciona seus projetos, missão e 

valores a um coletivo que o faz de voz para a realização deste trabalho. A partir da análise dos conteúdos disponibilizados 

na Dorinateca e na editora Para Educar, consideramos oportuna uma construção sonora para estimular constantemente o 

usuário diante uma linguagem que utilize o uso da voz humana, da música, silêncio e efeitos sonoros. Por meio de histórias 

infantis adaptadas, é possível a contribuição para o desenvolvimento e estímulo de aprendizado deste público, sendo assim 

trabalhar sentimentos e sensações, além de instigar a busca pela leitura aumentando o índice e procura de livros físicos da 

própria instituição e da editora parceira Para educar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Por meio da ferramenta podcast pretendemos desenvolver uma série de episódios sonoros com as principais histórias 

literárias infantis adaptadas a partir da articulação entre os elementos que compõem a estética sonora como forma de 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo de crianças. Visar em que medida conteúdos sonoros que explorem 

compreender os elementos da linguagem e da estética sonora têm condições de contribuir para o desenvolvimento da 

criança com deficiência visual. 
 

 

 
O processo metodológico deste trabalho se estrutura a partir de pesquisa documentais sobre o público e a instituição eleita, 

assim como bibliográfica. Diante da complexidade da temática a pesquisa bibliográfica conta com teóricos como: José 

METODOLOGIA 
Wisnik (1999) que apresenta a importância do som na geração de sentido e antropólogo Christoph Wulf (2002). 

Abordaremos também autores como Norval Baitello (1999) e José Eugênio de Oliveira (2007) que analisam a cultura do 

ouvir em meio a uma sociedade da visibilidade. Para entender melhor o podcast na atualidade contamos com o apoio do 

professor e pesquisador Alex Primo (2005) e Eugênio Pacceli Freire (2011). 
 

 
RESULTADOS 

A partir de todas as premissas, conceitos e estudos explorados referente ao assunto e tema alcançado durante o atual 

andamento e processo de finalização, o que pode se verificar é: A adesão da criança cega aos conteúdos sonoros, a 

limitação do uso dos recursos da linguagem sonora em conteúdos sonoros disponíveis na instituição. 
 

 

 

CONCLUSOES 
É necessário repensar em métodos transmídia e multimídia para crianças com deficiência visual, a fim de proporcionar um 

maior grau de independência, conhecimento e abrangência no processo cognitivo. 
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TITULO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO A PARTIR DA ESTÉTICA SONORA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta do seguinte trabalho é a criação de uma série de podcasts com histórias adaptadas, dirigido ao público infantil 

com deficiência visual para Fundação Dorina Nowill para Cegos, entidade que trabalha e direciona seus projetos, missão e 

valores a um coletivo que o faz de voz para a realização deste trabalho. A partir da análise dos conteúdos disponibilizados 

na Dorinateca e na editora Para Educar, consideramos oportuna uma construção sonora para estimular constantemente o 

usuário diante uma linguagem que utilize o uso da voz humana, da música, silêncio e efeitos sonoros. Por meio de histórias 

infantis adaptadas, é possível a contribuição para o desenvolvimento e estímulo de aprendizado deste público, sendo assim 

trabalhar sentimentos e sensações, além de instigar a busca pela leitura aumentando o índice e procura de livros físicos da 

própria instituição e da editora parceira Para educar. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Por meio da ferramenta podcast pretendemos desenvolver uma série de episódios sonoros com as principais histórias 

literárias infantis adaptadas a partir da articulação entre os elementos que compõem a estética sonora como forma de 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo de crianças. Visar em que medida conteúdos sonoros que explorem 

compreender os elementos da linguagem e da estética sonora têm condições de contribuir para o desenvolvimento da 

criança com deficiência visual. 
 

 

 
O processo metodológico deste trabalho se estrutura a partir de pesquisa documentais sobre o público e a instituição eleita, 

assim como bibliográfica. Diante da complexidade da temática a pesquisa bibliográfica conta com teóricos como: José 

METODOLOGIA 
Wisnik (1999) que apresenta a importância do som na geração de sentido e antropólogo Christoph Wulf (2002). 

Abordaremos também autores como Norval Baitello (1999) e José Eugênio de Oliveira (2007) que analisam a cultura do 

ouvir em meio a uma sociedade da visibilidade. Para entender melhor o podcast na atualidade contamos com o apoio do 

professor e pesquisador Alex Primo (2005) e Eugênio Pacceli Freire (2011). 
 

 
RESULTADOS 

A partir de todas as premissas, conceitos e estudos explorados referente ao assunto e tema alcançado durante o atual 

andamento e processo de finalização, o que pode se verificar é: A adesão da criança cega aos conteúdos sonoros, a 

limitação do uso dos recursos da linguagem sonora em conteúdos sonoros disponíveis na instituição. 
 

 

 

CONCLUSOES 
É necessário repensar em métodos transmídia e multimídia para crianças com deficiência visual, a fim de proporcionar um 

maior grau de independência, conhecimento e abrangência no processo cognitivo. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS : Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS : Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
 

 

 

REFERENCIAS 
1. Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of 

unknown location. Human Reproduc Update. 2014;20(2):250–261.Radiol Bras. 2012;45(5):279–282. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS : Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
 

 

 

REFERENCIAS 
1. Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of 

unknown location. Human Reproduc Update. 2014;20(2):250–261.Radiol Bras. 2012;45(5):279–282. 
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TITULO Diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS : Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
 

 

 

REFERENCIAS 
1. Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the management of pregnancy of 

unknown location. Human Reproduc Update. 2014;20(2):250–261.Radiol Bras. 2012;45(5):279–282. 
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INTRODUCAO 

O diagnóstico de dor pélvica em mulheres é um desafio médico, já que muitos dos sinais e sintomas apresentados são 

inespecíficos e podem ser de origem ginecológica ou não ginecológica, ampliando as possibilidades de diagnósticos 

diferenciais. O útero, o colo do útero e os anexos uterinos possuem a mesma inervação visceral do íleo inferior, cólon 

sigmoide e reto, através dos nervos simpáticos para os segmentos T10 a L1 da medula espinal numa via compartilhada, o 

que torna difícil a distinção da origem da dor pela paciente. Logo, o diagnóstico por imagem desempenha um papel crucial 

na detecção e caracterização da causa da dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS : Expor os principais achados na ultrassonografia (US) dos principais diagnósticos diferenciais de dor pélvica na mulher. 

 

Realizada pesquisa nas bases de dados Pubmed e Scielo pelos termos “Apendicite aguda/Acute appendicitis; Gravidez 

METODOLOGIA 
ectópica/Ectopic pregnancy; Torção de ovário/Ovarian torsion; Doença inflamatória pélvica/Pelvic inflammatory disease” à 

procura de artigos que expusessem achados característicos em exames de imagem dos principais diagnósticos diferenciais 

de dor pélvica na mulher. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A apendicite aguda é definida como processo infeccioso do apêndice cecal, com potencial progressão para perfuração e 

sepse. O US abdominal pode apresentar massa tubular incompressível em ceco, apêndice calcificado ou de diâmetro 

aumentado. Gravidez ectópica é a condição na qual o óvulo fertilizado ou blastocisto é implantado e cresce em qualquer 

lugar fora da cavidade endometrial. Sem um diagnóstico e intervenção precoce, está associada a ruptura, hemorragia, 

choque hipovolêmico e morte. O US abdominal faz diagnóstico pela não visualização de implantação uterina, enquanto o US 

transvaginal (USTV) permite a visualização da massa ectópica. A torção ovariana ocorre quando o pedículo vascular do 

ovário torce ao longo de seu ligamento suspensor e causa obstrução inicial do fluxo venoso e linfático. O US pélvico pode 

apresentar líquido livre na pelve, achados sugestivos de edema ovariano, de teratoma cístico benigno e localização da 

patologia no lado direito. A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome aguda que ocorre devido a propagação de 

microorganismos a partir da vagina e/ou colo do útero que pode acometer o endométrio, útero e estruturas adjacentes. O US 

pélvico e a USGTV permitem detectar a presença de massa, abcesso tubo-ovariano, coleções, hidrossalpinge ou 

piossalpinge, patologias do espectro da DIP. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O US é uma importante ferramenta para o diagnóstico diferencial da dor pélvica através de seus achados diferentes em cada 

doença, visto que seus sintomas podem ser inespecíficos em mulheres. Apesar de não ser o exame mais específico, se 

mostra uma ótima opção como primeira escolha, pois apresenta alta sensibilidade, não emite radiação e é de rápida 

realização. A TC e a RM são mais importantes quando o US é inconclusivo ou quando existem complicações. 
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TITULO EDUCAÇÃO ESPECIAL E AS POLITICAS PUBLICAS INTERDISCIPLINARES 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Diferentes evidências do cotidiano como conversas informais, noticiários, imprensa, permitem considerar que 

a cidade nos últimos cinco anos apresenta índices alarmantes do aumento de casos de crianças com deficiência 

matriculadas na rede publica do município de São Paulo. Compete a Secretaria Municipal de Educação do Município de São 

Paulo – SME, desenvolver ações formativas que garantam a política da educação especial no sentido de orientar, estimular e 

acompanhar as práticas dos educadores junto aos alunos com deficiência possibilitando o resgate das potencialidades, 

contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades e propondo alternativas que favoreçam a atuação 

docente. Diante disto, este projeto pretende analisar o histórico e a legislação vigente e responder: Como as Políticas 

Publicas Interdisciplinares podem atuar no sistema educacional da cidade de São Paulo no que diz respeito à inclusão de 

crianças com deficiência. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL Analisar na perspectiva da educação inclusiva, os avanços e entraves em relação à formação continuada 

docente OBJETIVO ESPECIFICO Identificar em levantamento documental, Leis, Portarias e Decretos (publicações oficiais),   do 

período de 2011 – 2016, registros das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação – SME e os benefícios e 

prejuízos na aplicação da legislação; Analise quantitativa das formações ofertadas pela SME e por CEFAI. 
 

 

 

METODOLOGIA 
METODOLOGIA O estudo do estado da arte na perspectiva da educação inclusiva, levantamento documental junto aos 

órgãos legais e análise das fontes nas quais o estudo se apoiará. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Processo / Projeto 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 

Continuada, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Ministério da Educação 2013; Lei Brasileira de Inclusão 

e Educação Especial em São Paulo, Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015; Decreto Municipal nº 57.379, de 13 de 

outubro de 2016; Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica, cartilha de orientação aos pais: Projeto 

Rede – Programa Inclui/ São Paulo: SME/DOT, 2011; 
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TITULO A importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No Brasil, desde os primeiros anos de século XIX, vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. Nas últimas 

décadas o país vem assistindo a um declínio tanto da mortalidade como da morbidade por doenças infecciosas e 

parasitárias em todo território nacional e isso ocorre devido a uma política de saúde criada desde 1973, no caso, o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Evidenciar e divulgar a importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis após a 

sua implementação. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura na base Scielo, através de artigos originais na língua portuguesa no período de 2000-2013. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Imunoprevenção, Programa Nacional de Vacinação, Doenças Imunopreviníveis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Programa Nacional de Imunizações é responsável pela organização da política nacional de vacinação da população 

brasileira, sendo que a criação de tal possibilitou o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na organização e 

coordenação das ações de vacinação. Ainda, a contribuição do PNI fez-se mais relevante a partir da construção do Sistema 

Único de Saúde no final dos anos 1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o 

executor primário e direto das ações de saúde, dentre elas, as de vacinação. Dessa forma, as ações do PNI são 

desenvolvidas no Sistema Único de Saúde por intermédio de uma rede descentralizada, articulada, hierarquizada e 

integrada. São atividades fundamentadas e orientadas na discussão permanente sobre normas, metas e resultados, o que 

propicia a modernização de sua infraestrutura. Podemos dizer também que o Programa Nacional de Imunizações tem 

contribuído para a redução das desigualdades regionais e sociais, ao viabilizar a vacinação para todos os brasileiros, em 

todas as localidades, garantindo, assim, a implementação de todas as estratégias de ação definidas segundo os princípios   

do SUS: universalidade, integralidade e participação da comunidade. O sucesso do Programa contribuiu de maneira 

fundamental para a erradicação de doenças como a poliomielite, eliminação do sarampo e rubéola, processo de eliminação 

do tétano neonatal, redução e controle da meningite por Haemophilus influenzae e meningogoco C, entre outras. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Nesse cenário, o Programa Nacional de Vacinação tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os 

grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. 

Ainda, a adoção de estratégias diferenciadas de vacinação, a capacidade do Programa em mobilizar a população para 

adesão à vacinação nas grandes campanhas realizadas nos últimos anos, além dos avanços no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações sobre vacinados no país, entre outras ações, tornam o PNI um exemplo de política 

pública bem-sucedida. 
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TITULO A importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No Brasil, desde os primeiros anos de século XIX, vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. Nas últimas 

décadas o país vem assistindo a um declínio tanto da mortalidade como da morbidade por doenças infecciosas e 

parasitárias em todo território nacional e isso ocorre devido a uma política de saúde criada desde 1973, no caso, o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Evidenciar e divulgar a importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis após a 

sua implementação. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura na base Scielo, através de artigos originais na língua portuguesa no período de 2000-2013. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Imunoprevenção, Programa Nacional de Vacinação, Doenças Imunopreviníveis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Programa Nacional de Imunizações é responsável pela organização da política nacional de vacinação da população 

brasileira, sendo que a criação de tal possibilitou o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na organização e 

coordenação das ações de vacinação. Ainda, a contribuição do PNI fez-se mais relevante a partir da construção do Sistema 

Único de Saúde no final dos anos 1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o 

executor primário e direto das ações de saúde, dentre elas, as de vacinação. Dessa forma, as ações do PNI são 

desenvolvidas no Sistema Único de Saúde por intermédio de uma rede descentralizada, articulada, hierarquizada e 

integrada. São atividades fundamentadas e orientadas na discussão permanente sobre normas, metas e resultados, o que 

propicia a modernização de sua infraestrutura. Podemos dizer também que o Programa Nacional de Imunizações tem 

contribuído para a redução das desigualdades regionais e sociais, ao viabilizar a vacinação para todos os brasileiros, em 

todas as localidades, garantindo, assim, a implementação de todas as estratégias de ação definidas segundo os princípios   

do SUS: universalidade, integralidade e participação da comunidade. O sucesso do Programa contribuiu de maneira 

fundamental para a erradicação de doenças como a poliomielite, eliminação do sarampo e rubéola, processo de eliminação 

do tétano neonatal, redução e controle da meningite por Haemophilus influenzae e meningogoco C, entre outras. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Nesse cenário, o Programa Nacional de Vacinação tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os 

grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. 

Ainda, a adoção de estratégias diferenciadas de vacinação, a capacidade do Programa em mobilizar a população para 

adesão à vacinação nas grandes campanhas realizadas nos últimos anos, além dos avanços no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações sobre vacinados no país, entre outras ações, tornam o PNI um exemplo de política 

pública bem-sucedida. 
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TITULO A importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No Brasil, desde os primeiros anos de século XIX, vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. Nas últimas 

décadas o país vem assistindo a um declínio tanto da mortalidade como da morbidade por doenças infecciosas e 

parasitárias em todo território nacional e isso ocorre devido a uma política de saúde criada desde 1973, no caso, o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Evidenciar e divulgar a importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis após a 

sua implementação. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura na base Scielo, através de artigos originais na língua portuguesa no período de 2000-2013. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Imunoprevenção, Programa Nacional de Vacinação, Doenças Imunopreviníveis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Programa Nacional de Imunizações é responsável pela organização da política nacional de vacinação da população 

brasileira, sendo que a criação de tal possibilitou o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na organização e 

coordenação das ações de vacinação. Ainda, a contribuição do PNI fez-se mais relevante a partir da construção do Sistema 

Único de Saúde no final dos anos 1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o 

executor primário e direto das ações de saúde, dentre elas, as de vacinação. Dessa forma, as ações do PNI são 

desenvolvidas no Sistema Único de Saúde por intermédio de uma rede descentralizada, articulada, hierarquizada e 

integrada. São atividades fundamentadas e orientadas na discussão permanente sobre normas, metas e resultados, o que 

propicia a modernização de sua infraestrutura. Podemos dizer também que o Programa Nacional de Imunizações tem 

contribuído para a redução das desigualdades regionais e sociais, ao viabilizar a vacinação para todos os brasileiros, em 

todas as localidades, garantindo, assim, a implementação de todas as estratégias de ação definidas segundo os princípios   

do SUS: universalidade, integralidade e participação da comunidade. O sucesso do Programa contribuiu de maneira 

fundamental para a erradicação de doenças como a poliomielite, eliminação do sarampo e rubéola, processo de eliminação 

do tétano neonatal, redução e controle da meningite por Haemophilus influenzae e meningogoco C, entre outras. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Nesse cenário, o Programa Nacional de Vacinação tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os 

grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. 

Ainda, a adoção de estratégias diferenciadas de vacinação, a capacidade do Programa em mobilizar a população para 

adesão à vacinação nas grandes campanhas realizadas nos últimos anos, além dos avanços no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações sobre vacinados no país, entre outras ações, tornam o PNI um exemplo de política 

pública bem-sucedida. 
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TITULO A importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No Brasil, desde os primeiros anos de século XIX, vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. Nas últimas 

décadas o país vem assistindo a um declínio tanto da mortalidade como da morbidade por doenças infecciosas e 

parasitárias em todo território nacional e isso ocorre devido a uma política de saúde criada desde 1973, no caso, o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Evidenciar e divulgar a importância do Programa Nacional de Imunizações no combate às doenças imunopreveníveis após a 

sua implementação. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura na base Scielo, através de artigos originais na língua portuguesa no período de 2000-2013. Foram 

utilizados os seguintes descritores: Imunoprevenção, Programa Nacional de Vacinação, Doenças Imunopreviníveis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O Programa Nacional de Imunizações é responsável pela organização da política nacional de vacinação da população 

brasileira, sendo que a criação de tal possibilitou o fortalecimento do papel do Ministério da Saúde na organização e 

coordenação das ações de vacinação. Ainda, a contribuição do PNI fez-se mais relevante a partir da construção do Sistema 

Único de Saúde no final dos anos 1980, dando início a um movimento de descentralização que colocou o município como o 

executor primário e direto das ações de saúde, dentre elas, as de vacinação. Dessa forma, as ações do PNI são 

desenvolvidas no Sistema Único de Saúde por intermédio de uma rede descentralizada, articulada, hierarquizada e 

integrada. São atividades fundamentadas e orientadas na discussão permanente sobre normas, metas e resultados, o que 

propicia a modernização de sua infraestrutura. Podemos dizer também que o Programa Nacional de Imunizações tem 

contribuído para a redução das desigualdades regionais e sociais, ao viabilizar a vacinação para todos os brasileiros, em 

todas as localidades, garantindo, assim, a implementação de todas as estratégias de ação definidas segundo os princípios   

do SUS: universalidade, integralidade e participação da comunidade. O sucesso do Programa contribuiu de maneira 

fundamental para a erradicação de doenças como a poliomielite, eliminação do sarampo e rubéola, processo de eliminação 

do tétano neonatal, redução e controle da meningite por Haemophilus influenzae e meningogoco C, entre outras. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Nesse cenário, o Programa Nacional de Vacinação tem garantido a oferta de vacinas seguras e eficazes para todos os 

grupos populacionais que são alvo de ações de imunização, como crianças, adolescentes, adultos, idosos e indígenas. 

Ainda, a adoção de estratégias diferenciadas de vacinação, a capacidade do Programa em mobilizar a população para 

adesão à vacinação nas grandes campanhas realizadas nos últimos anos, além dos avanços no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações sobre vacinados no país, entre outras ações, tornam o PNI um exemplo de política 

pública bem-sucedida. 
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TITULO 
Identificação e catalogação dos espécimes de anfíbios (famílias Brachycephalidae, Bufonidae, Cycloramphidae, 

Leptodactylidae, Pipidae e Ranidae) da Coleção Didática de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas da UNISA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os anfíbios daordem Anura compreendem quase 8 mil espécies, sendo o Brasil o país com maior biodiversidade no planeta, 

contabilizando pouco mais de mil espécies. Sapos, rãs e pererecas apresentam grande importância para o equilíbrio dos 

ecossistemas, mas, infelizmente, inúmeras populações mundo afora estão declinando e desaparecendo devido a diversos 

impactos, como o parasitismo pelo fungo Batrachochytriumdendrobatidis. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar e catalogar as espécies de anfíbiosdas famílias Brachycephalidae, Bufonidae, Cycloramphidae, Leptodactylidae, 

Pipidae e Ranidaepresentes na ColeçãoDidáticade Zoologia do Curso de Ciências Biológicasda UNISA. 
 

A identificação dos espécimespreservados em álcool 70% foi realizada no Laboratório de Zoologia da UNISA com o auxílio, 

daschaves de identificação de Lema (#38) Martins (2011) e Provete et al. (2011) e do Guia de Haddad et al. (2013). Para a 

METODOLOGIA medição do comprimento rostro-cloacal dos anuros foi utilizado um paquímetro da marca Digimess®.Para uma melhor 

visualização de detalhes, como falanges distaise glândulas cutâneas foi utilizada uma lupa estereoscópicaStemi DV4 da 

marca Zeiss®. 
 

 
RESULTADOS 

A coleção compreende 8 espécies de 6 gêneros pertencentes às famílias Brachycephalidae, Bufonidae, Cycloramphidae, 

Leptodactylidae, Pipidae e Ranidae, incluindorepresentantes da Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do 

mundo. Todas essas espécies são entomófagas e, portanto, têm um papel chave no controle de insetos praga. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A Coleção Didática de Zoologia da UNISA apresenta uma interessante diversidade de anuros, adequadapara o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental, já que inclui espécies de importantes ecossistemas, como a Mata 

Atlântica, permitindo a realização de discussões sobre o papel chave dessas espécies na manutenção da qualidade 

ecossistêmica. 
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Orientador Externo 

 

Graziella Souza Guimarães 
 
 

TITULO Transtornos de ansiedade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Os transtornos de ansiedade, como o próprio nome sugere, são um grupo de doenças com alteração final em comum, ou 

seja, são vários transtornos que quando ativadas, disparam uma crise de pânico nos pacientes. Essas crises, além de causar 

sintomas psicológicos como tensão, nervosismo, apreensão, mal estar e insegurança, também causam sintomas 

autonômicos nos pacientes como taquicardia, vasoconstrição, sudorese, contratura, calafrio, hiperventilação, dentre outros. 

Os transtornos são classificados conforme a frequência e duração em que ocorrem. Podem ser episódicos, quando duram 

até 7 dias; Fásicos, quando duram de 1 a 2 meses; Tônicos, quando tem pelo menos 4-6 meses de duração. A classificação 

temporal das crises de ansiedade é uma importante ferramenta, pois permite estabelecer a melhor terapêutica para o 

paciente. Em crises mais prolongadas, que se arrastam por mais tempo, a terapia medicamentosa não é tão eficaz, enquanto 

nas curtas como episódica e fásica, em geral, os pacientes respondem bem à ação medicamentosa. Dentre os tipos de 

transtorno de ansiedade, temos o transtorno de pânico propriamente dito; as fobias e seus tipos: fobia social, fobia simples 

e agorafobia; O transtorno da ansiedade generalizada (TAG); E o transtorno misto de ansiedade e depressão. O diagnóstico 

dos transtornos de ansiedade é puramente clínico. Na prática clinica, costuma-se pedir exames subsidiários para descartar 

outras patologias e alterações, principalmente exames de imagem, para descartar tumorações e traumas, por exemplo. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender melhor as causas dos transtornos de ansiedade e o seu desdobramento na vida da população. 

 

METODOLOGIA 
Realizada revisão literária sistemática nas plataformas PubMed, Scielo e Redalyc, sem restrição de período, pelas palavras- 

chave: ansiedade, transtorno de ansiedade na língua portuguesa e inglesa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O tratamento desses transtornos deve ser individualizado, pois a causa é diferente para cada paciente. Em geral, a causa 

dos transtornos é multifatorial como a própria tríade da doença mental sugere: interação entre a personalidade de um 

indivíduo, estressores e predisposição genética. Alguns estudos sugerem que polimorfismos do gene FKBP5, podem 

aumentar a predisposição aos distúrbios ansiosos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Políticas que promovam uma boa saúde mental são indispensáveis à qualidade de vida da população, já que os transtornos 

ansiosos causam intenso sofrimento aos seus portadores em todas as esferas (social, psicológica e pessoal) e impactam 

diretamente na vida das pessoas ao redor. Portanto, os transtornos de ansiedade não devem ser desvalorizados e, cabe ao 

médico manter-se atento ao diagnóstico. Quanto mais rápido for diagnosticado um distúrbio ansioso, menos danos o 

paciente sofrerá e melhor se tornará sua qualidade de vida. 
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Orientador 1 
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Orientador Externo 

 

Graziella Souza Guimarães 
 
 

TITULO Transtornos de ansiedade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Os transtornos de ansiedade, como o próprio nome sugere, são um grupo de doenças com alteração final em comum, ou 

seja, são vários transtornos que quando ativadas, disparam uma crise de pânico nos pacientes. Essas crises, além de causar 

sintomas psicológicos como tensão, nervosismo, apreensão, mal estar e insegurança, também causam sintomas 

autonômicos nos pacientes como taquicardia, vasoconstrição, sudorese, contratura, calafrio, hiperventilação, dentre outros. 

Os transtornos são classificados conforme a frequência e duração em que ocorrem. Podem ser episódicos, quando duram 

até 7 dias; Fásicos, quando duram de 1 a 2 meses; Tônicos, quando tem pelo menos 4-6 meses de duração. A classificação 

temporal das crises de ansiedade é uma importante ferramenta, pois permite estabelecer a melhor terapêutica para o 

paciente. Em crises mais prolongadas, que se arrastam por mais tempo, a terapia medicamentosa não é tão eficaz, enquanto 

nas curtas como episódica e fásica, em geral, os pacientes respondem bem à ação medicamentosa. Dentre os tipos de 

transtorno de ansiedade, temos o transtorno de pânico propriamente dito; as fobias e seus tipos: fobia social, fobia simples 

e agorafobia; O transtorno da ansiedade generalizada (TAG); E o transtorno misto de ansiedade e depressão. O diagnóstico 

dos transtornos de ansiedade é puramente clínico. Na prática clinica, costuma-se pedir exames subsidiários para descartar 

outras patologias e alterações, principalmente exames de imagem, para descartar tumorações e traumas, por exemplo. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender melhor as causas dos transtornos de ansiedade e o seu desdobramento na vida da população. 

 

METODOLOGIA 
Realizada revisão literária sistemática nas plataformas PubMed, Scielo e Redalyc, sem restrição de período, pelas palavras- 

chave: ansiedade, transtorno de ansiedade na língua portuguesa e inglesa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O tratamento desses transtornos deve ser individualizado, pois a causa é diferente para cada paciente. Em geral, a causa 

dos transtornos é multifatorial como a própria tríade da doença mental sugere: interação entre a personalidade de um 

indivíduo, estressores e predisposição genética. Alguns estudos sugerem que polimorfismos do gene FKBP5, podem 

aumentar a predisposição aos distúrbios ansiosos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Políticas que promovam uma boa saúde mental são indispensáveis à qualidade de vida da população, já que os transtornos 

ansiosos causam intenso sofrimento aos seus portadores em todas as esferas (social, psicológica e pessoal) e impactam 

diretamente na vida das pessoas ao redor. Portanto, os transtornos de ansiedade não devem ser desvalorizados e, cabe ao 

médico manter-se atento ao diagnóstico. Quanto mais rápido for diagnosticado um distúrbio ansioso, menos danos o 

paciente sofrerá e melhor se tornará sua qualidade de vida. 
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Graziella Souza Guimarães 
 
 

TITULO Transtornos de ansiedade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Os transtornos de ansiedade, como o próprio nome sugere, são um grupo de doenças com alteração final em comum, ou 

seja, são vários transtornos que quando ativadas, disparam uma crise de pânico nos pacientes. Essas crises, além de causar 

sintomas psicológicos como tensão, nervosismo, apreensão, mal estar e insegurança, também causam sintomas 

autonômicos nos pacientes como taquicardia, vasoconstrição, sudorese, contratura, calafrio, hiperventilação, dentre outros. 

Os transtornos são classificados conforme a frequência e duração em que ocorrem. Podem ser episódicos, quando duram 

até 7 dias; Fásicos, quando duram de 1 a 2 meses; Tônicos, quando tem pelo menos 4-6 meses de duração. A classificação 

temporal das crises de ansiedade é uma importante ferramenta, pois permite estabelecer a melhor terapêutica para o 

paciente. Em crises mais prolongadas, que se arrastam por mais tempo, a terapia medicamentosa não é tão eficaz, enquanto 

nas curtas como episódica e fásica, em geral, os pacientes respondem bem à ação medicamentosa. Dentre os tipos de 

transtorno de ansiedade, temos o transtorno de pânico propriamente dito; as fobias e seus tipos: fobia social, fobia simples 

e agorafobia; O transtorno da ansiedade generalizada (TAG); E o transtorno misto de ansiedade e depressão. O diagnóstico 

dos transtornos de ansiedade é puramente clínico. Na prática clinica, costuma-se pedir exames subsidiários para descartar 

outras patologias e alterações, principalmente exames de imagem, para descartar tumorações e traumas, por exemplo. 
 

 

 
OBJETIVOS Entender melhor as causas dos transtornos de ansiedade e o seu desdobramento na vida da população. 

 

METODOLOGIA 
Realizada revisão literária sistemática nas plataformas PubMed, Scielo e Redalyc, sem restrição de período, pelas palavras- 

chave: ansiedade, transtorno de ansiedade na língua portuguesa e inglesa. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O tratamento desses transtornos deve ser individualizado, pois a causa é diferente para cada paciente. Em geral, a causa 

dos transtornos é multifatorial como a própria tríade da doença mental sugere: interação entre a personalidade de um 

indivíduo, estressores e predisposição genética. Alguns estudos sugerem que polimorfismos do gene FKBP5, podem 

aumentar a predisposição aos distúrbios ansiosos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Políticas que promovam uma boa saúde mental são indispensáveis à qualidade de vida da população, já que os transtornos 

ansiosos causam intenso sofrimento aos seus portadores em todas as esferas (social, psicológica e pessoal) e impactam 

diretamente na vida das pessoas ao redor. Portanto, os transtornos de ansiedade não devem ser desvalorizados e, cabe ao 

médico manter-se atento ao diagnóstico. Quanto mais rápido for diagnosticado um distúrbio ansioso, menos danos o 

paciente sofrerá e melhor se tornará sua qualidade de vida. 
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TITULO 

Pesquisa sorológica para detecção de anticorpos anti - Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri, Rickettsia amblyommii, 

Rickettsia rhipicephallii e Rickettsia bellii em cães sadios atendidos em campanhas de castração do hospital veterinário da 

Universidade de Santo Amaro, localizado no município de São Paulo, SP 
 

 

 

 
 

INTRODUCAO 

A febre maculosa é uma doença grave e letal para o ser humano causada pela bactéria R. rickettsii. Na região metropolitana 

de São Paulo, onde a população estimada é de 20.000.000 de habitantes, o agente etiológico é transmitido pelo carrapato 

Amblyomma aureolatum. O ciclo epidemiológico de transmissão tem sido intensamente estudado e muitos dados foram 

gerados na última década, no entanto elos importantes como o papel dos cães, hospedeiros principais do carrapato, ainda 

necessitam ser elucidados. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este projeto teve como objetivo detecção sorológica em cães sadios atendidos em campanhas de castração do hospital 

veterinário da Universidade de Santo Amaro, localizado na zona sul do município de São Paulo, SP, quanto à presença de 

anticorpos anti- Rickettsia rickettsiii, Rickettsia parkeri, Rickettsia amblyommii, R. rhipicephallii e Rickettsia bellii. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Foram coletadas 132 amostras de sangue em 9 campanhas, nessas amostras foi realizado o exame de imunofluorescência 

indireta para a detecção de anticorpos contra as cinco espécies do gênero Rickettsia. 
 

RESULTADOS 
Foram coletadas 132 amostras de sangue em 9 campanhas, encontrando positividade de 18,2% (24/132) dos animais para 

Rickettsia spp. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Mesmo não havendo diferenciação nas amostras positivas com relação a espécie de Rickettsia que estimulou a produção 

de anticorpos nos animais examinados, concluímos a importância de trabalhos educacionais com a população que reside 

nessas áreas, como forma de profilaxia e controle da doença e, a necessidade de continuidade de estudos sorológicos com 

um maior número de cães em áreas de fragmentação de Mata Atlântica próximas ao local onde foi realizado este projeto de 

pesquisa 
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TITULO Os Riscos da Tutela Provisória 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As medidas de urgência surgiram para garantir o bem mais importante e relevante, o bem da vida. Este instituto dentro do 

processo legal busca otimizar resultados que minimizem riscos urgentes, possibilitando ao magistrado o deferimento das 

tutelas cautelares e antecipatórias, facilitando ao autor obter mais rapidamente determinada providência. Assim, este alude 

à prevenção e à eficácia do processo principal, apartando os riscos eminentes em decorrência da demora nos trâmites do 

processo, garantindo a sua efetividade buscada pela pretensão de autor. O pressuposto legal para sua alegação remete ao 

perigo da demora do provimento, ou seja, o risco de que a letargia processual inviabilize o direito. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar dentro de um processo jurídico a possibilidade da ocorrência de litigância de má fé , que leva ao erro o 

magistrado; sendo tais riscos oriundos do pedido de Tutela Antecipada e que em alguns casos a decisão provisória é 

irreversivel. 
 

 

 
A presente pesquisa adotará a revisão bibliográfica, a qual apresentará os conceitos da tutela Provisória e sua aplicação, 

METODOLOGIA considerando-se as características do risco a partir do tipo de tutela e como uma decisão do magistrado é movida ao erro e 

que, em algumas situações, tais decisões tornam-se irreversíveis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Theodoro Junior (2006, p. 56), as provas devem ser claras e objetivas, tendo certo grau de convencimento e não 

meramente trazer dúvidas presumíveis, observada a existência de um perigo concreto e eminente e não hipotético ou 

eventual no caminhar processual, o qual acarretará um grave prejuízo caso seja deferida ou não deferida a tutela antecipada, 

em que a parte ou processo sofrerá dano, o qual não pode mais ser reparado ou então o mesmo será de difícil e improvável 

reparação. Tendo em vista a ocorrência de prova inequívoca da verossimilhança, mesmo assim, não pode ser entendida com 

uma prova definitiva ou conclusiva do direito material, pois, desta forma, o magistrado ficaria apto a dar uma sentença 

definitiva e não uma mera decisão liminar. Tal requisito, portanto, deve ser interpretado como o imperativo de provas 

consistentes quanto à aparência do direito alegado pelo autor, satisfatório para gerar convencimento superficial do juiz. 

Neste contexto surge a sutileza de uma alegação enganosa por parte do autor, onde esta trará o risco ou prejuízo irretratável 

para o processo/parte do erro, diante da resposta do magistrado concedendo a Tutela antecipada. É também tratado nas 

doutrinas a questão da irreversibilidade, pois a decisão provisória adquirida mediante a tutela antecipada, no casos de 

litigância de má fé podem ocasionar perda ou prejuízo irreversível para o processo ou a parte requerida, podendo não haver 

reversão. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A tutela antecipada trata-se de um benefício que possibilita antecipar os efeitos da sentença, na qual o juiz examinará de 

forma provisória se pode concedê-la integralmente ou mesmo parte do que é pretendido pelo autor. 
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TITULO 
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
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TITULO 
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
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TITULO 
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
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TITULO 
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
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TITULO 
A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL, COM BASE EM LITERATURAS, NA GARANTIA DE DIREITOS DO IDOSO NA ÁREA DA 

SAÚDE PÚBLICA. 
 

INTRODUCAO A escolha do tema partiu da percepção de um grande índice de idosos no Brasil. 
 

OBJETIVOS Objetivo da pesquisa é identificar os desafios do Serviço Social para atuação na saúde. 
 

METODOLOGIA O projeto é de caráter qualitativo e exploratório. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Não há conclusão pois a pesquisa não terminou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

REFERÊNCIAS ARAÚJO, B. A.; SOUSA, S. P.; Saúde pública e sua relação com o serviço social: um estudo bibliográfico. 

FACINTER . Faculdade Internacional de Curitiba, Fev. 2010. Disponível em:(#60) 

https://www.webartigos.com/artigos/saude-publica-e-sua- relacao-com-o-servico-social-um-estudo- 

bibliografico/32618/#ixzz5F9K82HJ3(#62). Acesso em: 09 de mai.2018. ATAíDE, M. A. Oficina de Pesquisa Social. Apostila 

da Faculdade UNISA, Disponível para os alunos do Curso de Serviço Social do11ª Módulo. São Paulo: 2013.p.33. BRASIL. 

Constituição (1988). Emenda constitucional n. 91, de 18 de fevereiro de 2016.Disponívelem:(#60) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçã ocompilado.htm(#62). Acesso em: 06 de mai. 2018. BRASIL. 

LEI nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em:(#60) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 2003/L10.741.htm(#62). Acesso em: 06 de mai. 2018. Brasil. Ministério da Saúde. 

(2009) Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS - 

ParticipaSUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério 

da Saúde, 2009. 44 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) [...] Exemplo de Pesquisa[...].(2018). Disponível em :(#60) 

https://guiadamonografia.com. br/pesquisa-explicativa/(#62). Acesso em: 01 de jun. 2018. GARANTIA de direitos da pessoa 

idosa [...] (2018). Disponível em:(#60) http://www.c ress-ba.org.br/estatuto-do-idoso(#62). Acesso em: 07 mai. 2018. GIL, A. 

C. Como elaborar um projeto de pesquisa?. 4ª ed. Editora Atlas: São Paulo, 2002. Disponível em: 

(#60)https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/134 

10/mod_resource/content/1/como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos _gil.pdf(#62). Acesso em: 01 de jun. 

2018. KURZ, M. L. B.O Assistente Social e a garantia de proteção social ao idoso. 2012, p.4. XVll Seminário. UNICRUZ, 

Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 2012. Disponível em :(#60) 

https://home.unicruz.edu.br/seminario/downloads/anais/ccs 

a/o%20assistente%20social%20e%20a%20garantia%20de%20protecao%20social% 20ao%20idoso.pdf(#62). Acesso em: 07 

de mai.2018. MATOS, M. C.(2014). Serviço social, ética e saúde [livro eletrônico] : reflexões para o exercício profissional . 

São Paulo: Cortez, 2014.p.151.Disponivel na biblioteca virtual da Unisa em:(#60) 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852492 2602/cfi/150(#62). Acesso em: 06 de jun. 2018. [...] NÍVEIS 

de atenção à saúde [...] (2016). Disponível em:(#60) http://www.mv.com.br/pt/ blog/entenda-os-3-niveis-de-atencao-a- 

saude-possiveis-no-brasil(#62) . Acesso em: 09 de mai. 2018. PAULAIN , A. K. Políticas Públicas de Atenção ao Idoso. 

(2018). Disponível em:(#60)https://www.sabedoriapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publica 

s/idoso/(#62)..Acesso em: 06 de mai. 2018. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

2018 9086 Geografia 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3368572 - MARCOS VINICIOS PEREIRA DA TRINDADE 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Rodolfo Lopes de Souza Oliveira 

  

 

TITULO 
A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO PARA PARTE DA POPULAÇÃO: REFLEXÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DESDE O INÍCIO 

DO SÉCULO 21 
 
 

 
INTRODUCAO 

Este artigo aborda agravantes da falta de saneamento para população, relata o descaso dos governantes que não cumprem 

prazos determinados ao longo dos anos. Expõe algumas ações que visam evolução da situação. Ações sendo essas 

insuficientes, pois há pouco investimento em infraestrutura para o assunto em questão. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Verificar os principais problemas ambientais causados pela ausência de saneamento. Este trabalho tem por objetivo analisar  

a relação dos serviços de saneamento com o meio ambiente e com a saúde pública, constituindo-se em ponto de partida 

para estudos mais aprofundados sobre o tema. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Análises bibliográficas sobre o tema de saneamento básico. Visando atingir os objetivos, além da revisão bibliográfica 

analisei diversas metodologias fontes secundárias. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. 
 
 

 
RESULTADOS 

Como resultado, pude aferir da necessidade de se valorizar o saneamento que propicia melhora de vida, busca pela 

cidadania. Evidenciei que o conhecimento geográfico, a geografia pode contribuir para minimizar os problemas ambientais 

causados pela ausência de saneamento básico. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A relevância de ter o saneamento básico é extremamente importante, tanto na preservação do meio ambiente, quanto na 

prevenção de doenças. A inclusão de aspectos ambientais nas ações de saneamento representa um avanço significativo. 

Em termos de legislação é preciso criar condições para que os serviços sejam acessíveis a todos. 
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TITULO 
Revisão taxonômica de Hisonotus francirochai Iheringi, 1928 (Loricariidae: Siluriformes) com a utilização de dados 

morfológicos e moleculares. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A família Loricariidae é um grupo extremamente diverso de bagres neotropicais de água doce, que ocorrem em toda América 

do Sul e Central. Dentro dos Loricariidae a subfamília Hypoptopomatinae abriga a espécies Hisonotus francirochai, que é 

caracterizada por possuir uma crista de odontódeos na cabeça e nadadeira caudal escurecida com duas áreas hialinas em 

ambos os lobos. Ela foi descrita na bacia do rio Grande, mas ocorre ao longo de dois principais rios da bacia do alto Paraná, 

indo do rio Grande ao rio Iguaçu. A grande distribuição dessa espécie aliada uma ampla variação morfológica revela a 

necessidade de uma revisão taxonômica, que será conduzida com a utilização de dados morfológicos e moleculares. Além 

disso, algumas espécies recentemente descritas dentro de Otothyropsis se parecem muito semelhantes ao Hisonotus 

francirochai, e a validade dessas espécies devem ser testadas. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Revisar taxonomicamente os cascudinhos do alto Paraná que possuem crista de odontódeos na extremidade do 

supraoccipital, utilizando dados morfológicos e moleculares e, dessa forma verificar se H. francirochai trata-se na verdade 

de um conjunto de espécies. Além disso, o projeto se propõe a testar a validade de Otothyropis biamicus e O. polyodon. 
 

 

 
Serão analisadas amostras de H. francirochai e Otothyropsis biamicus e O. polydon presentes na coleção do Laboratório de 

Biologia e Genética de Peixes (LBGP), da UNESP campus de Botucatu. Outros exemplares serão coletados em ao longo da 

bacia do alto paraná. Realizaremos medidas e contagens do lado esquerdo dos espécimes, e analisaremos 

METODOLOGIA morfologicamente os espécimes de diferentes localidades. Para as comparações morfológicas utilizaremos a análise de 

componentes principais (CVA). Para estudos moleculares serão sequenciados os segmentos parciais do gene Citocromo C 

Oxidase Subunidade I (COI) de representantes de cada localidade. A partir das sequências desse gene serão realizadas 

análises de delimitação de espécies como PTP, GMYC, BIN e ABGD. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Até o momento foram tabulados e identificados 27 lotes de Hisonotus francirochai com o total de 170 exemplares coletados 

em 20 diferentes localidades. Ainda restam ser identificados outros 200 lotes da coleção do LBGP que certamente conterão 

mais exemplares dessa espécie. Novas coletas serão realizadas para obter material de regiões ainda pouco amostradas, 

priorizando as localidades onde as espécies H. francirochai, Otothyropsis biamicus e O. polydon são encontradas. As 

análises genéticas poderão tornar evidentes linhagens gênicas presentes dentro do morfótipo de H. francirochai assim 

como permitirá avaliar se as características diagnósticas de O. biamicus e O. polydon são válidas. Também esperamos fazer 

a caracterização morfológica de cada possível das linhagens identificada. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os resultados combinados entre as análises morfológicas e moleculares poderemos dar início a descrição de eventuais 

novas espécies, e caso necessário, a redescrição de O. biamicus e O. polydon ou ainda a proposição de sinonímia dessas 

espécies com H. francirochai. 
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INTRODUCAO 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é a mais grave dos mais de trinta tipos de distrofia muscular, é uma doença de 

origem genética ligada ao cromossomo X caracterizada pela ausência da proteína distrofina. Algumas alterações sistêmicas 

são observadas em portadores da DMD tais como insuficiência respiratória, cardiomiopatias, obesidade, hipertensão arterial 

e osteoporose. Não existe tratamento curativo para a DMD, apesar de ser estudada há décadas nenhum sucesso foi obtido. 

Portanto o tratamento consiste em retardar os sinais e sintomas da doença através de fisioterapia e medicamentos como 

corticosteroides, bisfosfonatos orais e vitaminas. Entre as alterações orais observadas nestes pacientes podemos destacar: 

alterações na oclusão, doença periodontal, cáries e osteonecrose dos maxilares (MRONJ), esta última relacionada aos  

efeitos colaterais do uso de alendronato sódico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O trabalho tem como objetivo fazer uma análise citomorfométrica das células epiteliais orais de pacientes com distrofia 

muscular de Duchenne com uso de alendronato de sódio. 
 

A coleta de células epiteliais orais foi realizada nas mucosas jugal direita e esquerda 9 pacientes com distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) e 2 controles normorreativos, sendo feita. As amostras coletadas foram transferidas para uma lâmina de 

vidro limpa e seca, fixadas no álcool absoluto 99,9% e processadas no Unisa Research Center (URC), utilizando-se a técnica 

METODOLOGIA 
de Papanicolaou. A análise citomorfométrica consistiu no uso de um microscópio óptico Carl Zeiss 0,25 no aumento de 40x. 

Imagens foram obtidas com uma câmera digital Canon Eos Rebel Xsi, anexado ao microscópio um laptop conectado, e 

usando Axiovision® Rel 4.8 para medições. 50 células claramente foram e usando o software Axiovision, se obteve o 

diâmetro do núcleo e citoplasma, calculando no mesmo tempo, a relação nuclear / citoplasma (N/C), usando uma divisão 

matemática simples. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste estudo preliminar, foram avaliados 11 indivíduos, sendo 9 portadores da DMD, entre estes, 1 participante apresentava 

MRONJ. Dois pacientes normorreativos compuseram o grupo controle. Os valores do diâmetro citoplasmático foi de 

2,83um±0,23um, nuclear: 0,7um±0.01um e a relação média citoplasma/núcleo 1.06um±0.005um. No grupo controle os 

valores obtido foram 1,04um±0,37um (citoplasma), 0,15um±0,01um (núcleo) e N/C de 0,29um±0,015um. 
 

 

CONCLUSOES 
Os valores da relação N/C do grupo estudo exibiu diferenças citomorfométricas, quando comparadas ao grupo controle. 

Sugerindo que os fármacos utilizados por indivíduos com DMD possam contribuir para tais alterações. 
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TITULO 
Estudo piloto citomorfométrico de células epiteliais orais de pacientes com distrofia muscular de Duchenne em uso de 

Alendronato de sódio 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é a mais grave dos mais de trinta tipos de distrofia muscular, é uma doença de 

origem genética ligada ao cromossomo X caracterizada pela ausência da proteína distrofina. Algumas alterações sistêmicas 

são observadas em portadores da DMD tais como insuficiência respiratória, cardiomiopatias, obesidade, hipertensão arterial 

e osteoporose. Não existe tratamento curativo para a DMD, apesar de ser estudada há décadas nenhum sucesso foi obtido. 

Portanto o tratamento consiste em retardar os sinais e sintomas da doença através de fisioterapia e medicamentos como 

corticosteroides, bisfosfonatos orais e vitaminas. Entre as alterações orais observadas nestes pacientes podemos destacar: 

alterações na oclusão, doença periodontal, cáries e osteonecrose dos maxilares (MRONJ), esta última relacionada aos  

efeitos colaterais do uso de alendronato sódico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O trabalho tem como objetivo fazer uma análise citomorfométrica das células epiteliais orais de pacientes com distrofia 

muscular de Duchenne com uso de alendronato de sódio. 
 

A coleta de células epiteliais orais foi realizada nas mucosas jugal direita e esquerda 9 pacientes com distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) e 2 controles normorreativos, sendo feita. As amostras coletadas foram transferidas para uma lâmina de 

vidro limpa e seca, fixadas no álcool absoluto 99,9% e processadas no Unisa Research Center (URC), utilizando-se a técnica 

METODOLOGIA 
de Papanicolaou. A análise citomorfométrica consistiu no uso de um microscópio óptico Carl Zeiss 0,25 no aumento de 40x. 

Imagens foram obtidas com uma câmera digital Canon Eos Rebel Xsi, anexado ao microscópio um laptop conectado, e 

usando Axiovision® Rel 4.8 para medições. 50 células claramente foram e usando o software Axiovision, se obteve o 

diâmetro do núcleo e citoplasma, calculando no mesmo tempo, a relação nuclear / citoplasma (N/C), usando uma divisão 

matemática simples. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste estudo preliminar, foram avaliados 11 indivíduos, sendo 9 portadores da DMD, entre estes, 1 participante apresentava 

MRONJ. Dois pacientes normorreativos compuseram o grupo controle. Os valores do diâmetro citoplasmático foi de 

2,83um±0,23um, nuclear: 0,7um±0.01um e a relação média citoplasma/núcleo 1.06um±0.005um. No grupo controle os 

valores obtido foram 1,04um±0,37um (citoplasma), 0,15um±0,01um (núcleo) e N/C de 0,29um±0,015um. 
 

 

CONCLUSOES 
Os valores da relação N/C do grupo estudo exibiu diferenças citomorfométricas, quando comparadas ao grupo controle. 

Sugerindo que os fármacos utilizados por indivíduos com DMD possam contribuir para tais alterações. 
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INTRODUCAO     
A presente pesquisa visa analisar o instituto da conciliação no Juizado Especial Cível, instrumento que demonstra ser uma 

ferramenta célere e eficiente na promoção da pacificação social, objetivo fim do Estado-juiz, além de desobstruir o judiciário. 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

O estudo se justifica por este instituto demonstrar ser uma ferramenta eficaz na resolução de conflitos, sem a interferência 

direta do judiciário, restabelecendo o diálogo ao quebrar o paradigma de uma justiça improdutiva e inacessível, portanto, de 

suma importância para o processo de mudança de mentalidade de pessoas e principalmente do Judiciário brasileiro, que por 

muito tempo pautou-se num sistema judicial formalista, oneroso e centralizador. A presente pesquisa visa analisar o instituto 

da conciliação no Juizado Especial Cível para, deste modo, demonstrar que a prática da conciliação ressurge como uma 

ferramenta hábil a contribuir para resolução de conflitos. A presente pesquisa visa analisar o instituto da conciliação no 

Juizado Especial Cível para, deste modo, demonstrar que a prática da conciliação ressurge como uma ferramenta hábil a 

contribuir para resolução de conflitos. 
 

 

 
A pesquisa utilizará o método hermenêutico que facilita entender e interpretar a fala em seu contexto social e analisa 

conceitos em textos, livros e documentos em direção a uma visão sistemática a aplicação dessa técnica auxilia nas 

METODOLOGIA 
reflexões coletivas para melhor percepção da realidade estudada, nesse sentido, o método pressupõe um planejamento com 

a utilização de instrumentos adequados para consecução dos objetivos predeterminados. Pretende – se produzir um 

resultado que gere acordos e menos litígios. Na época em que os diferentes instrumentos de controle social ainda se 

mantêm indiferente, é comum o legislador disciplinar os mais simples fatos do trato social. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O estudo conclui que além de resolver a lide em tempo recorde, a conciliação tem como pontos positivos o restabelecimento 

da comunicação entre os litigantes, além de retirar das partes sentimentos de ansiedade, pois, a sensação pós-acordo é a de 

que todos se sagraram ganhadores, sobressaindo do processo a paz social desejada. Conclui se com a pesquisa que o 

instituto da conciliação auxilia a cada ano o sistema judiciário no andamento mais célere desobstruindo o Estado-Juiz. 
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TITULO Produção de scaffolds renais suínos por descelularização 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A bioengenharia de tecidos produz biomateriais que devolvem a atividade biológica de uma área lesada de um órgão. Para 

obtenção do biomaterial é necessário realizar a descelularização, preservando os componentes e estruturas da matriz 

extracelular (MEC) (1). Os biomateriais suíno podem ser uma futura opção clínica para a doença renal crônica. Mesmo que 

exista a hemodiálise, a única solução atual para a cura é o transplante renal. Entretanto, a oferta de órgãos é menor que a 

demanda. Uma solução alternativa seria a utilização de rins suínos, devido a sua similaridade ao rim humano, juntamente 

com a descelularização e recelularização (2,3). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Produzir scaffolds, a partir de rins suínos, por descelularização. Avaliar por microscopia de luz a matriz extracelular renal, 

antes e após o processo de descelularização. Analisar esteriologicamente por imunohistoquimica a composição da MEC. 

Validar o biomaterial, de acordo com a literatura. 
 

 

 
Os rins de suínos foram obtidos no Frigorifico Manetta LTDA e os experimentos estão sob regulamentação do comitê de 

ética institucional da FMVZ-USP (protocolo 5326201818). As artérias renais foram canuladas e perfundidas (fluxo de 

METODOLOGIA 10ml/min) com EDTA 0,01% (4h) no Bioreactor ORCA Solid Organ (HARVARD APPARATUS). Posteriormente perfundidas 

com SDS 1% (42h), Triton X-100 1% (2h) e PBS (2h). Finalmente, os fragmentos foram coletados estereológicamente pelo 

método de Cavalieri para técnicas histológicas. 
 

 
 

RESULTADOS 

Pela coloração de ferro coloidal foram identificados os componentes da MEC (fibras colágenas, glicosaminoglicanas e 

proteoglicanos) e suas estruturas (vasos sanguíneos, glomérulos e túbulos que o rodeiam), e pela coloração de hematoxilina 

e eosina foi notada a ausência de material nuclear. O protocolo de descelularização empregado mostrou-se eficaz, 

ocorrendo a preservação estrutural e de composição da MEC, com ausência de material nuclear, cumprindo assim um dos 

três itens para a validação do scaffold como biomaterial. Outras análises estão em andamento para sua completa validação. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As técnicas de descelularização para obtenção de biomaterial têm se mostrado promissoras e são um avanço na área da 

bioengenharia de tecidos voltadas ao reparo de órgãos. 
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TITULO 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E QUAIS AS ESTRATÉGIAS PARA SEU ENFRENTAMENTO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A temática desta pesquisa é a violência contra a mulher em São Paulo a partir do século XX. É um fenômeno que atinge 

todas as classes sociais e faz parte do cotidiano das mulheres Ocorre de diversas formas e tem aumentado 

consideravelmente o número de ‘feminicídio’, fato complexo que infringe os direitos humanos de muitas mulheres. Ao longo 

deste estudo pretendeu-se responder as seguintes problematizações: qual a evolução da luta por direitos e a visibilidade da 

violência contra as mulheres no Brasil a partir do século XX no estado de São Paulo? Quais os tipos de violência perpetrados 

contra as mulheres no Brasil e as ações propostas no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres no eixo Enfrentamento 

de todas as Formas de Violência contra as Mulheres? E explicar etimologia de feminicídio e seu impacto social? 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender a evolução da luta por direitos e a visibilidade da violência contra as mulheres em São Paulo a partir do século 

XX 
 

A fonte material utilizada são documentos elaborados pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas do Estado de São Paulo 

METODOLOGIA 
para as Mulheres, além de artigos científicos que discutam sobre este tema e o método para tratamento da fonte de 

pesquisa é analise da Dominação Masculina de Pierre Bourdieu em que as disposições não se separam das estruturas que 

reproduzem nos homens quanto nas mulheres. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Bourdieu ressalta que através daquele que detém o monopólio da violência simbólica legítima dentro da família que se 

exerce a ação psicossomática que leva à somatização da lei quanto a violência exercida sobre as mulheres e dessa forma 

vem a luta da mulher pelo seus direitos igualitários e respeito e liberdade de escolhas, afirmando assim sua presença em 

todas as áreas sociais seja no trabalho, na família etc. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Ao longo desta pesquisa foi possível concluir o papel da mulher sempre foi minimizado por uma sociedade extremamente 

machista e patriarcal, negando a existência da mulher como ser social, ser pensante e atuante nas questões sociais, porém a 

mulher nas suas lutas cotidianas sempre esteve presente na história, a valorização desse protagonismo feminino vem sendo 

construído através das conquistas e na especificidade das mulheres paulistas com a contribuição de políticas públicas no 

combate contra a violência sofrida pelas mulheres. 
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TITULO 
Perfil laboratorial e molecular para Rickettsia spp. e Ehrlichia canis em amostras de cães apresentando trombocitopenia 

provenientes do Laboratório Provet Medicina Veterinária Diagnóstica, São Paulo, SP 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A febre maculosa é reconhecida atualmente como uma zoonose transmitida por carrapatos no Brasil, sendo causada pela 

bactéria da espécie Rickettsia rickettsii, sendo transmitida primariamente por carrapatos do gênero Amblyomma. A bactéria 

Ehrlichia canis é o agente etiológico da erliquiose monocítica canina (EMC), e tem como vetor principal, se não o único, o 

carrapato Rhipicephalus sanguineus presente em diferentes partes do mundo, incluindo o continente americano. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente projeto apresentou como objetivo geral, avaliar a presença de R. rickettsii e E. canis em amostras de cães 

apresentando trombocitopenia provenientes de um Laboratório Clínico Veterinário em São Paulo 
 

Através de estudos moleculares. Foram processadas ao todo 98 amostras, onde foi realizada individualmente à extração de 

METODOLOGIA DNA, utilizando-se o “kit” de extração “PureLink Genomic DNA Kit” (Invitrogen) conforme instruções do fabricante e, testados 

em PCR em tempo real para as espécies E. canis e Rickettsia spp 

RESULTADOS 
Os resultados obtidos deste projeto foram: a) 5,10% (5/98) apresentaram-se positividade na PCR em tempo real para a 

espécie E. canis; b) 8,16% (8/98) foram positivos na PCR em tempo real para a espécie Rickettsia spp. 
 

CONCLUSOES 
Com os resultados, foi possível verificar que a condição de trombocitopenia especificamente na maioria das vezes, não está 

interligada com a presença de hemoparasitose. 
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TITULO DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA: SUA RELAÇÃO COM OS FATORES BIOPSICOSSOCIAIS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em homens, a disfunção sexual refere-se à dificuldade em ter relações sexuais. Segundo o modelo biopsicossocial, a 

etiologia dos transtornos sexuais envolve os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa maneira, a intervenção a partir 

da perspectiva de apenas um dos fatores citados, geralmente, fracassa, pois desconsidera a importância e o peso dos 

outros agentes causais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a disfunção sexual masculina sob a perspectiva biopsicossocial e correlaciona-la com os respectivos fatores 

causais, assim como seus métodos de intervenção. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2012 a 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A disfunção sexual engloba diversos transtornos que afetam: o impulso sexual (libido), a capacidade de alcançar ou manter 

uma ereção (disfunção erétil ou impotência), a capacidade de ejacular, a capacidade de ter uma ereção sem haver 

deformidade do pênis e a incapacidade de atingir o orgasmo. A função sexual normal é uma interação complexa envolvendo 

tanto a mente quanto o corpo. Os sistemas nervoso, circulatório e endócrino (hormonal) interagem com a mente para 

produzir uma resposta sexual. Os principais fatores psicológicos relacionados à disfunção sexual são: stress, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima e indiferença. Quando se trata dos fatores biológicos, como o envelhecimento, há uma 

diminuição dos níveis sanguíneos de testosterona causando transtornos sexuais. Por fim, o fator cultural também é 

importante para dificuldades sexuais, visto que diz respeito à crenças compartilhadas pelas pessoas com relação ao 

desempenho sexual, o que na prática se mostra impossível para a maioria das pessoas. Dessa maneira, enquanto cultura, 

sustentamos um modelo de sexualidade pouco saudável e inadequado, baseado no desempenho. Isso é importante, 

já(#38)#769; que alguns indivíduos podem criar para si padrões de desempenho muito altos para a “atuação” sexual, o que 

contribui para o desenvolvimento de ansiedade durante a mesma e afeta respostas sexuais normais. Antes de qualquer 

intervenção é fundamental a realização de uma avaliação psicológica cuidadosa, tendo o modelo biopsicossocial como 

orientação. A intervenção dos transtornos sexuais masculinos necessita de uma estratégia multimodal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Quanto mais precocemente esses sintomas forem diagnosticados, mais rápida a chance de tratamento, sendo assim, os 

profissionais da área de saúde que atuam com essa população devem ficar atentos para os sintomas sexuais precoces da 

disfunção sexual masculina, tendo em vista o impacto negativo na vida do adulto. 
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sobre disfunção sexual nos homens. 2. Lidório AA, Tataren JC; Disfunções Sexuais Masculinas. Psicologia Clínica na Análise 

do Comportamento, 2012. 3. Vieira MCS, Cardoso AA, Guimarães ACA. Male aging symptoms: the positive influence of 
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TITULO DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA: SUA RELAÇÃO COM OS FATORES BIOPSICOSSOCIAIS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em homens, a disfunção sexual refere-se à dificuldade em ter relações sexuais. Segundo o modelo biopsicossocial, a 

etiologia dos transtornos sexuais envolve os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa maneira, a intervenção a partir 

da perspectiva de apenas um dos fatores citados, geralmente, fracassa, pois desconsidera a importância e o peso dos 

outros agentes causais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a disfunção sexual masculina sob a perspectiva biopsicossocial e correlaciona-la com os respectivos fatores 

causais, assim como seus métodos de intervenção. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2012 a 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A disfunção sexual engloba diversos transtornos que afetam: o impulso sexual (libido), a capacidade de alcançar ou manter 

uma ereção (disfunção erétil ou impotência), a capacidade de ejacular, a capacidade de ter uma ereção sem haver 

deformidade do pênis e a incapacidade de atingir o orgasmo. A função sexual normal é uma interação complexa envolvendo 

tanto a mente quanto o corpo. Os sistemas nervoso, circulatório e endócrino (hormonal) interagem com a mente para 

produzir uma resposta sexual. Os principais fatores psicológicos relacionados à disfunção sexual são: stress, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima e indiferença. Quando se trata dos fatores biológicos, como o envelhecimento, há uma 

diminuição dos níveis sanguíneos de testosterona causando transtornos sexuais. Por fim, o fator cultural também é 

importante para dificuldades sexuais, visto que diz respeito à crenças compartilhadas pelas pessoas com relação ao 

desempenho sexual, o que na prática se mostra impossível para a maioria das pessoas. Dessa maneira, enquanto cultura, 

sustentamos um modelo de sexualidade pouco saudável e inadequado, baseado no desempenho. Isso é importante, 

já(#38)#769; que alguns indivíduos podem criar para si padrões de desempenho muito altos para a “atuação” sexual, o que 

contribui para o desenvolvimento de ansiedade durante a mesma e afeta respostas sexuais normais. Antes de qualquer 

intervenção é fundamental a realização de uma avaliação psicológica cuidadosa, tendo o modelo biopsicossocial como 

orientação. A intervenção dos transtornos sexuais masculinos necessita de uma estratégia multimodal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Quanto mais precocemente esses sintomas forem diagnosticados, mais rápida a chance de tratamento, sendo assim, os 

profissionais da área de saúde que atuam com essa população devem ficar atentos para os sintomas sexuais precoces da 

disfunção sexual masculina, tendo em vista o impacto negativo na vida do adulto. 
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TITULO DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA: SUA RELAÇÃO COM OS FATORES BIOPSICOSSOCIAIS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em homens, a disfunção sexual refere-se à dificuldade em ter relações sexuais. Segundo o modelo biopsicossocial, a 

etiologia dos transtornos sexuais envolve os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa maneira, a intervenção a partir 

da perspectiva de apenas um dos fatores citados, geralmente, fracassa, pois desconsidera a importância e o peso dos 

outros agentes causais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a disfunção sexual masculina sob a perspectiva biopsicossocial e correlaciona-la com os respectivos fatores 

causais, assim como seus métodos de intervenção. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2012 a 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A disfunção sexual engloba diversos transtornos que afetam: o impulso sexual (libido), a capacidade de alcançar ou manter 

uma ereção (disfunção erétil ou impotência), a capacidade de ejacular, a capacidade de ter uma ereção sem haver 

deformidade do pênis e a incapacidade de atingir o orgasmo. A função sexual normal é uma interação complexa envolvendo 

tanto a mente quanto o corpo. Os sistemas nervoso, circulatório e endócrino (hormonal) interagem com a mente para 

produzir uma resposta sexual. Os principais fatores psicológicos relacionados à disfunção sexual são: stress, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima e indiferença. Quando se trata dos fatores biológicos, como o envelhecimento, há uma 

diminuição dos níveis sanguíneos de testosterona causando transtornos sexuais. Por fim, o fator cultural também é 

importante para dificuldades sexuais, visto que diz respeito à crenças compartilhadas pelas pessoas com relação ao 

desempenho sexual, o que na prática se mostra impossível para a maioria das pessoas. Dessa maneira, enquanto cultura, 

sustentamos um modelo de sexualidade pouco saudável e inadequado, baseado no desempenho. Isso é importante, 

já(#38)#769; que alguns indivíduos podem criar para si padrões de desempenho muito altos para a “atuação” sexual, o que 

contribui para o desenvolvimento de ansiedade durante a mesma e afeta respostas sexuais normais. Antes de qualquer 

intervenção é fundamental a realização de uma avaliação psicológica cuidadosa, tendo o modelo biopsicossocial como 

orientação. A intervenção dos transtornos sexuais masculinos necessita de uma estratégia multimodal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Quanto mais precocemente esses sintomas forem diagnosticados, mais rápida a chance de tratamento, sendo assim, os 

profissionais da área de saúde que atuam com essa população devem ficar atentos para os sintomas sexuais precoces da 

disfunção sexual masculina, tendo em vista o impacto negativo na vida do adulto. 
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TITULO DISFUNÇÃO SEXUAL MASCULINA: SUA RELAÇÃO COM OS FATORES BIOPSICOSSOCIAIS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em homens, a disfunção sexual refere-se à dificuldade em ter relações sexuais. Segundo o modelo biopsicossocial, a 

etiologia dos transtornos sexuais envolve os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa maneira, a intervenção a partir 

da perspectiva de apenas um dos fatores citados, geralmente, fracassa, pois desconsidera a importância e o peso dos 

outros agentes causais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar a disfunção sexual masculina sob a perspectiva biopsicossocial e correlaciona-la com os respectivos fatores 

causais, assim como seus métodos de intervenção. 
 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2012 a 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A disfunção sexual engloba diversos transtornos que afetam: o impulso sexual (libido), a capacidade de alcançar ou manter 

uma ereção (disfunção erétil ou impotência), a capacidade de ejacular, a capacidade de ter uma ereção sem haver 

deformidade do pênis e a incapacidade de atingir o orgasmo. A função sexual normal é uma interação complexa envolvendo 

tanto a mente quanto o corpo. Os sistemas nervoso, circulatório e endócrino (hormonal) interagem com a mente para 

produzir uma resposta sexual. Os principais fatores psicológicos relacionados à disfunção sexual são: stress, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima e indiferença. Quando se trata dos fatores biológicos, como o envelhecimento, há uma 

diminuição dos níveis sanguíneos de testosterona causando transtornos sexuais. Por fim, o fator cultural também é 

importante para dificuldades sexuais, visto que diz respeito à crenças compartilhadas pelas pessoas com relação ao 

desempenho sexual, o que na prática se mostra impossível para a maioria das pessoas. Dessa maneira, enquanto cultura, 

sustentamos um modelo de sexualidade pouco saudável e inadequado, baseado no desempenho. Isso é importante, 

já(#38)#769; que alguns indivíduos podem criar para si padrões de desempenho muito altos para a “atuação” sexual, o que 

contribui para o desenvolvimento de ansiedade durante a mesma e afeta respostas sexuais normais. Antes de qualquer 

intervenção é fundamental a realização de uma avaliação psicológica cuidadosa, tendo o modelo biopsicossocial como 

orientação. A intervenção dos transtornos sexuais masculinos necessita de uma estratégia multimodal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Quanto mais precocemente esses sintomas forem diagnosticados, mais rápida a chance de tratamento, sendo assim, os 

profissionais da área de saúde que atuam com essa população devem ficar atentos para os sintomas sexuais precoces da 

disfunção sexual masculina, tendo em vista o impacto negativo na vida do adulto. 
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TITULO Triagem precoce para Transtorno do Espectro Autista 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma enfermidade que acomete a neurobiologia, caracterizado por déficits 

neuropsicológicos e comportamentais. Os principais sintomas (tríade do autismo) são o comprometimento cognitivo, a falta 

de habilidades sociais e o comportamento estereotipado repetitivo, sendo mais visíveis no portador após certa idade. A taxa 

de prevalência mundial é 1:100 casos, sendo uma deficiência com alto índice de incidência e crescimento na população. A 

etiologia da doença tem aspecto genético em conjunto com fatores ambientais do início do desenvolvimento, sendo de 

suma importância o diagnóstico precoce visto que a intervenção antecipada aumenta os resultados do tratamento. As 

intervenções comportamentais abrangentes e prévias também podem melhorar a comunicação social, reduzir a 

agressividade e a ansiedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o diagnóstico precoce de transtornos do espectro autista, ampliando o conhecimento para a comunidade. 

 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito de transtornos do espectro autista, com foco no diagnóstico 

METODOLOGIA precoce. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base de dados da PUBMED, MEDLINE e Google Schoolar no período 

entre 2012 e 2014. Os descritores utilizados foram: transtorno autístico, transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Há cinco tipos de transtornos do espectro autista, que são a Síndrome de Asperger, o Transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação, o Autismo Típico, a Síndrome de Rett e o Transtorno desintegrativo da infância. 

Os critérios para diagnóstico são baseados em entrevistas com os pais e familiares além de observação especializada das 

crianças suspeitas. O diagnóstico precoce pode ser observado desde a idade lactante, na qual a falta de interesse por 

objetos e pessoas demonstrado com o sorriso, movimentos e irritabilidade podem ser indicativos do transtorno, sendo 

necessário maiores observações especializadas e incentivo à comunicação e socialização. Após os 18 meses, os sinais     

ficam mais evidentes, com atraso de linguagem verbal ou não-verbal, contato social e comportamentos repetitivos 

estereotipados. Entre 18 a 24 meses, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria utilizar Modified Checklist for 

Autism in Toddlers, questionário que permite a avaliação prévia da suspeita desse transtorno. Esse questionário visa alertar 

sobre a necessidade do acompanhamento pediátrico específico para poder ter um diagnóstico confiável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O transtorno do espectro autista é uma deficiência com etiologia genética e ambiental. É aceito pela comunidade científica 

que o diagnóstico precoce possibilita um tratamento prematuro e diminui os sintomas do transtorno, sendo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida e inserção social dos portadores. 
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TITULO Triagem precoce para Transtorno do Espectro Autista 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma enfermidade que acomete a neurobiologia, caracterizado por déficits 

neuropsicológicos e comportamentais. Os principais sintomas (tríade do autismo) são o comprometimento cognitivo, a falta 

de habilidades sociais e o comportamento estereotipado repetitivo, sendo mais visíveis no portador após certa idade. A taxa 

de prevalência mundial é 1:100 casos, sendo uma deficiência com alto índice de incidência e crescimento na população. A 

etiologia da doença tem aspecto genético em conjunto com fatores ambientais do início do desenvolvimento, sendo de 

suma importância o diagnóstico precoce visto que a intervenção antecipada aumenta os resultados do tratamento. As 

intervenções comportamentais abrangentes e prévias também podem melhorar a comunicação social, reduzir a 

agressividade e a ansiedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o diagnóstico precoce de transtornos do espectro autista, ampliando o conhecimento para a comunidade. 

 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito de transtornos do espectro autista, com foco no diagnóstico 

METODOLOGIA precoce. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base de dados da PUBMED, MEDLINE e Google Schoolar no período 

entre 2012 e 2014. Os descritores utilizados foram: transtorno autístico, transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Há cinco tipos de transtornos do espectro autista, que são a Síndrome de Asperger, o Transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação, o Autismo Típico, a Síndrome de Rett e o Transtorno desintegrativo da infância. 

Os critérios para diagnóstico são baseados em entrevistas com os pais e familiares além de observação especializada das 

crianças suspeitas. O diagnóstico precoce pode ser observado desde a idade lactante, na qual a falta de interesse por 

objetos e pessoas demonstrado com o sorriso, movimentos e irritabilidade podem ser indicativos do transtorno, sendo 

necessário maiores observações especializadas e incentivo à comunicação e socialização. Após os 18 meses, os sinais     

ficam mais evidentes, com atraso de linguagem verbal ou não-verbal, contato social e comportamentos repetitivos 

estereotipados. Entre 18 a 24 meses, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria utilizar Modified Checklist for 

Autism in Toddlers, questionário que permite a avaliação prévia da suspeita desse transtorno. Esse questionário visa alertar 

sobre a necessidade do acompanhamento pediátrico específico para poder ter um diagnóstico confiável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O transtorno do espectro autista é uma deficiência com etiologia genética e ambiental. É aceito pela comunidade científica 

que o diagnóstico precoce possibilita um tratamento prematuro e diminui os sintomas do transtorno, sendo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida e inserção social dos portadores. 
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TITULO Triagem precoce para Transtorno do Espectro Autista 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma enfermidade que acomete a neurobiologia, caracterizado por déficits 

neuropsicológicos e comportamentais. Os principais sintomas (tríade do autismo) são o comprometimento cognitivo, a falta 

de habilidades sociais e o comportamento estereotipado repetitivo, sendo mais visíveis no portador após certa idade. A taxa 

de prevalência mundial é 1:100 casos, sendo uma deficiência com alto índice de incidência e crescimento na população. A 

etiologia da doença tem aspecto genético em conjunto com fatores ambientais do início do desenvolvimento, sendo de 

suma importância o diagnóstico precoce visto que a intervenção antecipada aumenta os resultados do tratamento. As 

intervenções comportamentais abrangentes e prévias também podem melhorar a comunicação social, reduzir a 

agressividade e a ansiedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o diagnóstico precoce de transtornos do espectro autista, ampliando o conhecimento para a comunidade. 

 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito de transtornos do espectro autista, com foco no diagnóstico 

METODOLOGIA precoce. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base de dados da PUBMED, MEDLINE e Google Schoolar no período 

entre 2012 e 2014. Os descritores utilizados foram: transtorno autístico, transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Há cinco tipos de transtornos do espectro autista, que são a Síndrome de Asperger, o Transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação, o Autismo Típico, a Síndrome de Rett e o Transtorno desintegrativo da infância. 

Os critérios para diagnóstico são baseados em entrevistas com os pais e familiares além de observação especializada das 

crianças suspeitas. O diagnóstico precoce pode ser observado desde a idade lactante, na qual a falta de interesse por 

objetos e pessoas demonstrado com o sorriso, movimentos e irritabilidade podem ser indicativos do transtorno, sendo 

necessário maiores observações especializadas e incentivo à comunicação e socialização. Após os 18 meses, os sinais     

ficam mais evidentes, com atraso de linguagem verbal ou não-verbal, contato social e comportamentos repetitivos 

estereotipados. Entre 18 a 24 meses, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria utilizar Modified Checklist for 

Autism in Toddlers, questionário que permite a avaliação prévia da suspeita desse transtorno. Esse questionário visa alertar 

sobre a necessidade do acompanhamento pediátrico específico para poder ter um diagnóstico confiável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O transtorno do espectro autista é uma deficiência com etiologia genética e ambiental. É aceito pela comunidade científica 

que o diagnóstico precoce possibilita um tratamento prematuro e diminui os sintomas do transtorno, sendo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida e inserção social dos portadores. 
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TITULO Triagem precoce para Transtorno do Espectro Autista 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma enfermidade que acomete a neurobiologia, caracterizado por déficits 

neuropsicológicos e comportamentais. Os principais sintomas (tríade do autismo) são o comprometimento cognitivo, a falta 

de habilidades sociais e o comportamento estereotipado repetitivo, sendo mais visíveis no portador após certa idade. A taxa 

de prevalência mundial é 1:100 casos, sendo uma deficiência com alto índice de incidência e crescimento na população. A 

etiologia da doença tem aspecto genético em conjunto com fatores ambientais do início do desenvolvimento, sendo de 

suma importância o diagnóstico precoce visto que a intervenção antecipada aumenta os resultados do tratamento. As 

intervenções comportamentais abrangentes e prévias também podem melhorar a comunicação social, reduzir a 

agressividade e a ansiedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o diagnóstico precoce de transtornos do espectro autista, ampliando o conhecimento para a comunidade. 

 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito de transtornos do espectro autista, com foco no diagnóstico 

METODOLOGIA precoce. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base de dados da PUBMED, MEDLINE e Google Schoolar no período 

entre 2012 e 2014. Os descritores utilizados foram: transtorno autístico, transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Há cinco tipos de transtornos do espectro autista, que são a Síndrome de Asperger, o Transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação, o Autismo Típico, a Síndrome de Rett e o Transtorno desintegrativo da infância. 

Os critérios para diagnóstico são baseados em entrevistas com os pais e familiares além de observação especializada das 

crianças suspeitas. O diagnóstico precoce pode ser observado desde a idade lactante, na qual a falta de interesse por 

objetos e pessoas demonstrado com o sorriso, movimentos e irritabilidade podem ser indicativos do transtorno, sendo 

necessário maiores observações especializadas e incentivo à comunicação e socialização. Após os 18 meses, os sinais     

ficam mais evidentes, com atraso de linguagem verbal ou não-verbal, contato social e comportamentos repetitivos 

estereotipados. Entre 18 a 24 meses, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria utilizar Modified Checklist for 

Autism in Toddlers, questionário que permite a avaliação prévia da suspeita desse transtorno. Esse questionário visa alertar 

sobre a necessidade do acompanhamento pediátrico específico para poder ter um diagnóstico confiável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O transtorno do espectro autista é uma deficiência com etiologia genética e ambiental. É aceito pela comunidade científica 

que o diagnóstico precoce possibilita um tratamento prematuro e diminui os sintomas do transtorno, sendo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida e inserção social dos portadores. 
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TITULO Triagem precoce para Transtorno do Espectro Autista 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma enfermidade que acomete a neurobiologia, caracterizado por déficits 

neuropsicológicos e comportamentais. Os principais sintomas (tríade do autismo) são o comprometimento cognitivo, a falta 

de habilidades sociais e o comportamento estereotipado repetitivo, sendo mais visíveis no portador após certa idade. A taxa 

de prevalência mundial é 1:100 casos, sendo uma deficiência com alto índice de incidência e crescimento na população. A 

etiologia da doença tem aspecto genético em conjunto com fatores ambientais do início do desenvolvimento, sendo de 

suma importância o diagnóstico precoce visto que a intervenção antecipada aumenta os resultados do tratamento. As 

intervenções comportamentais abrangentes e prévias também podem melhorar a comunicação social, reduzir a 

agressividade e a ansiedade. 
 

 

 
OBJETIVOS Discutir o diagnóstico precoce de transtornos do espectro autista, ampliando o conhecimento para a comunidade. 

 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito de transtornos do espectro autista, com foco no diagnóstico 

METODOLOGIA precoce. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base de dados da PUBMED, MEDLINE e Google Schoolar no período 

entre 2012 e 2014. Os descritores utilizados foram: transtorno autístico, transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Há cinco tipos de transtornos do espectro autista, que são a Síndrome de Asperger, o Transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação, o Autismo Típico, a Síndrome de Rett e o Transtorno desintegrativo da infância. 

Os critérios para diagnóstico são baseados em entrevistas com os pais e familiares além de observação especializada das 

crianças suspeitas. O diagnóstico precoce pode ser observado desde a idade lactante, na qual a falta de interesse por 

objetos e pessoas demonstrado com o sorriso, movimentos e irritabilidade podem ser indicativos do transtorno, sendo 

necessário maiores observações especializadas e incentivo à comunicação e socialização. Após os 18 meses, os sinais     

ficam mais evidentes, com atraso de linguagem verbal ou não-verbal, contato social e comportamentos repetitivos 

estereotipados. Entre 18 a 24 meses, é recomendado pela Academia Americana de Pediatria utilizar Modified Checklist for 

Autism in Toddlers, questionário que permite a avaliação prévia da suspeita desse transtorno. Esse questionário visa alertar 

sobre a necessidade do acompanhamento pediátrico específico para poder ter um diagnóstico confiável. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O transtorno do espectro autista é uma deficiência com etiologia genética e ambiental. É aceito pela comunidade científica 

que o diagnóstico precoce possibilita um tratamento prematuro e diminui os sintomas do transtorno, sendo imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida e inserção social dos portadores. 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
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list=PLKCcA6ZCFtx8bgtQKQSx64MBEiYY4r-y- 3) Revista eletrônica PEGN, matéria publicada em 26/08/2014 com o título: 7 

coisas que todo mundo precisa saber sobre Home Office. Acessado em 20/08/2018. Link: 
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em 19/02/2018. Acessado em 24/08/2018. Título do vídeo: 10 dicas para iniciar a carreira em segurança da informação. 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
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br/library/cc668545.aspx publicado em 30/11/2006. 5) eBook: Segurança da Informação, 2012 Autor: Fontes, Edison. 6) 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
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coisas que todo mundo precisa saber sobre Home Office. Acessado em 20/08/2018. Link: 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/08/7-coisas-que-todo-mundo-precisa-saber-sobre-home-office.html# 
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03/09/2018. Link: https://www.tecmundo.com.br/1427-o-que-e-vpn-.htm 7) Canal YouTube - Daniel Donta, vídeo publicado 

em 19/02/2018. Acessado em 24/08/2018. Título do vídeo: 10 dicas para iniciar a carreira em segurança da informação. 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
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Título do vídeo: Webinar - BYOD e Segurança. Link: https://youtu.be/g31KSkR3ilY? 

list=PLKCcA6ZCFtx8bgtQKQSx64MBEiYY4r-y- 3) Revista eletrônica PEGN, matéria publicada em 26/08/2014 com o título: 7 

coisas que todo mundo precisa saber sobre Home Office. Acessado em 20/08/2018. Link: 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/08/7-coisas-que-todo-mundo-precisa-saber-sobre-home-office.html# 

4) Brandão, Robson. Acessado em 29/08/2018 através do site da Microsoft no link: https://technet.microsoft.com/pt- 

br/library/cc668545.aspx publicado em 30/11/2006. 5) eBook: Segurança da Informação, 2012 Autor: Fontes, Edison. 6) 

Site: Tecmundo matéria publicada em 17/12/2015 com o título: O que é VPN, da Autora: Martins, Eliane. Acessado em 

03/09/2018. Link: https://www.tecmundo.com.br/1427-o-que-e-vpn-.htm 7) Canal YouTube - Daniel Donta, vídeo publicado 

em 19/02/2018. Acessado em 24/08/2018. Título do vídeo: 10 dicas para iniciar a carreira em segurança da informação. 
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TITULO Ameaças e Soluções a segurança da informação durante o trabalho de Home Office. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em tempos de tantas tecnologias que facilitam os processos e trabalhos, o meio corporativo não poderia ficar para trás em 

buscar alternativas, e um dos principais pontos é a tentativa de otimizar o tempo de trabalho, e a qualidade de vida de seus 

funcionários. (E) Uma das alternativas encontradas que começa a ganhar destaque nos últimos anos, é o Home office. Mas 

as empresas que adotam o Home Office, não podem esquecer da segurança das informações que fazem parte do processo 

e são transmitidas no decorrer dessa forma de trabalho. (Leverage Segurança da Informação, 2015). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as necessidades das empresas de pequeno ou grande porte no apontamento de ameaças e soluções a 

segurança da informação nas atividades realizadas durante o trabalho em Home Office. 
 

Durante a pesquisa deste Projeto, os alunos envolvidos pesquisaram as maiores ameaças e quais soluções para estas 

METODOLOGIA ameaças. As pesquisas se concentraram em meios de comunicação eletrônicos, livros/eBooks, revistas eletrônicas e 

vídeos. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Destacam-se os seguintes pontos a serem considerados como ameaças à segurança da informação durante o trabalho 

Home Office: Falta de treinamento aos funcionários que realizam Home office, falta de inventários de dispositivos, códigos 

maliciosos, falta de monitoramento das atividades Home Office e inexistências das políticas de grupos (GPO¹). E como 

soluções a essas ameaças encontramos as seguintes: Criação de gestão de responsabilidades e GPO, treinamento dos 

funcionários, controle de dispositivos (BYOD² ou dispositivos corporativos), monitoramento de tráfego da rede, investimento 

em proteções através de softwares e a criação de conexões seguras (VPN³). 
 

 

 

CONCLUSOES 
Acredita-se que as empresas que adotam medidas de segurança voltadas para os seus trabalhos em Home Office, 

preocupam-se com a segurança e conseguem reduzir de forma significativa as ameaças às suas informações. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

1) eBook: Enterprise Mobility with App Management: Beyond BYOD. Autores: Diogenes, Yuri. Gilbert, J.(#38)#8206; Mazzoli, 

R. 2016. 2) Canal YouTube - Leverage Segurança da Informação, vídeo publicado em 30/07/2015. Acessado em 24/08/2018. 

Título do vídeo: Webinar - BYOD e Segurança. Link: https://youtu.be/g31KSkR3ilY? 

list=PLKCcA6ZCFtx8bgtQKQSx64MBEiYY4r-y- 3) Revista eletrônica PEGN, matéria publicada em 26/08/2014 com o título: 7 

coisas que todo mundo precisa saber sobre Home Office. Acessado em 20/08/2018. Link: 

https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2014/08/7-coisas-que-todo-mundo-precisa-saber-sobre-home-office.html# 

4) Brandão, Robson. Acessado em 29/08/2018 através do site da Microsoft no link: https://technet.microsoft.com/pt- 

br/library/cc668545.aspx publicado em 30/11/2006. 5) eBook: Segurança da Informação, 2012 Autor: Fontes, Edison. 6) 

Site: Tecmundo matéria publicada em 17/12/2015 com o título: O que é VPN, da Autora: Martins, Eliane. Acessado em 

03/09/2018. Link: https://www.tecmundo.com.br/1427-o-que-e-vpn-.htm 7) Canal YouTube - Daniel Donta, vídeo publicado 

em 19/02/2018. Acessado em 24/08/2018. Título do vídeo: 10 dicas para iniciar a carreira em segurança da informação. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PbkOlHCjx2U(#38)t=433s(#38)list=PLKCcA6ZCFtx8bgtQKQSx64MBEiYY4r-y- 

(#38)index= 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 937 

 

 

 
2018 9108 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
239470 - LUIZ MARIO ALVES DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Jane de Eston Armond 

 
Fernanda de Oliveira Queiroz 

 

 
 

TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA APENDICITE AGUDA 
 
 

 
INTRODUCAO 

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico que resulta da obstrução da luz do 

apêndice. O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade, até então avaliada apenas 

com base na história clínica, exame físico e dados laboratoriais. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar os benefícios dos métodos de imagem no diagnóstico da apendicite aguda. 

 

METODOLOGIA 
O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram 

analisados artigos de 2000 a 2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução de seu lúmen, pela presença de fecalito (mais comum), 

hiperplasia linfóide, corpo estranho ou tumor. A dor referida não é intensa e geralmente pouco localizada, tendo duração de 

quatro a seis horas, podendo estar acompanhada de anorexia, náuseas e vômitos com febre baixa ou ausente. Buscando 

aumentar a acurácia diagnóstica e diminuir o número de complicações alguns métodos de diagnósticos têm sido utilizados. 

O uso dos métodos de imagem significou grande avanço no diagnóstico desta entidade. A radiografia simples do abdome 

tem valor limitado, não conseguindo confirmar o diagnóstico de apendicite aguda, sendo mais útil no diagnóstico de outras 

patologias responsáveis pelo quadro de abdome agudo. Os métodos de imagem predominantes para sua avaliação são a 

ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC). Os principais achados ultra-sonográficos são: apêndice não 

compressível com diâmetro transversal maior que 6 mm, espessura das paredes maior que 3 mm, ausência da camada 

ecogênica central (submucosa), ausência de gás no interior do apêndice, sendo este preenchido por líquido, presença de 

apendicolito, visível como uma imagem ecogênica com sombra acústica, independentemente do tamanho apendicular. Nos 

achados tomográficos do processo inflamatório do apêndice, há espessamento mural, e se utilizarmos o meio de contraste 

endovenoso, observamos a captação deste nas paredes do apêndice inflamado. A distensão do apêndice é o primeiro sinal 

tomográfico, porém, sua identificação depende do grau de distensão apendicular, da quantidade de gordura ao seu redor e 

da qualidade técnica do exame. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Exames de imagem modernos capazes de alto grau de resolução diagnóstica como a US e a TC não devem substituir o 

diagnóstico clínico, mas complementá-lo. 
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TITULO Endometriomas ovarianos: diagnóstico imagiológico 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A endometriose é uma doença ginecológica frequente, caracteriza-se pela existência de um tecido endometriótico glandular 

e estromático funcionantes ectópicos. É incerta sua etiologia, pois pode comprometer diversos sistemas, prevalencendo em 

órgãos e estruturas pélvicas ou se estendendo a órgãos extrapélvicos como rim, pulmão, vesícula biliar, mama, osso, parede 

abdominal, fígado, entre outros.. Por ser uma doença de espectro variável, pode ser que aconteça um diagnóstico tardio de 

6,7 anos, ou dado de maneira incorreta. Isso explica a grande incidência de mulheres com endometriose no contexto 

mundial e brasileiro. A incidência da endometriose tem seu pico entre 30 a 45 anos, com até 15% de prevalência na faixa 

etária fértil. As mulheres que são diagnosticadas com endometriose comumente relatam quadro clínico de dispareunia, 

dismenorreia, alterações intestinais ou urinárias durante o período de menstruação, infertilidade e dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Mostrar o aspecto imaginológico dos endometriomas. 

 

Revisão de literatura que incluiu a busca de artigos nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED 

METODOLOGIA 
com publicações a partir de 2000, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: Endometriose, ovário, 

diagnóstico. Para a adequada documentação iconográfica utilizou-se também dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico por imagem é feito preferencialmente por ultrassonografia (US) e ressonância nuclear magnética (RNM). A 

ultrassonografia é o método comum de escolha para a identificação de endometriomas, sendo que a apresentação  

ecográfica típica corresponde a ecos internos de baixa densidade difusos, que ocorrem em 95% dos endometriomas, bem 

como, focos hiperecóicos na parede de cistos multiloculares. O endometrioma também pode conter múltiplos lóculos com 

níveis líquidos, que consistem de produtos de hemorragias repetidas, ou ainda, corresponder a lesões homogêneas com 

múltiplas septações lineares internas. Endometriomas bilaterais ocorrem em mais de 50% dos casos e, quando associados a 

aderências interovarianas, são descritos como “kissing ovaries”. O uso do color Doppler auxilia na detecção da ausência de 

fluxo no interior dos cistos de conteúdo heterogêneo. Vale ressaltar que a presença de focos hiperecóicos isolados na 

superfície ovariana não é um sinal patognomônico de endometriose. Quando os achados ultrasonográficos de lesões 

ovarianas são indeterminados, a RMN é o exame de escolha para excluir malignidade. A RNM é amplamente aceita como a 

melhor modalidade de imagem para o diagnóstico de endometriomas. A alta especificidade do método (98%) é atribuída à 

capacidade de detectar hemorragias envelhecidas; bem como, componentes sólidos, septos grossos e níveis líquido-fluido. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É importante que o médico generalista conheça as imagens de US e RNM, pois isso favorece o melhor entendimento da 

fisiopatologia e o adequado planejamento terapêutico da endometriose, patologia tão frequente em contexto brasileiro e 

mundial. 
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TITULO Endometriomas ovarianos: diagnóstico imagiológico 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A endometriose é uma doença ginecológica frequente, caracteriza-se pela existência de um tecido endometriótico glandular 

e estromático funcionantes ectópicos. É incerta sua etiologia, pois pode comprometer diversos sistemas, prevalencendo em 

órgãos e estruturas pélvicas ou se estendendo a órgãos extrapélvicos como rim, pulmão, vesícula biliar, mama, osso, parede 

abdominal, fígado, entre outros.. Por ser uma doença de espectro variável, pode ser que aconteça um diagnóstico tardio de 

6,7 anos, ou dado de maneira incorreta. Isso explica a grande incidência de mulheres com endometriose no contexto 

mundial e brasileiro. A incidência da endometriose tem seu pico entre 30 a 45 anos, com até 15% de prevalência na faixa 

etária fértil. As mulheres que são diagnosticadas com endometriose comumente relatam quadro clínico de dispareunia, 

dismenorreia, alterações intestinais ou urinárias durante o período de menstruação, infertilidade e dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Mostrar o aspecto imaginológico dos endometriomas. 

 

Revisão de literatura que incluiu a busca de artigos nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED 

METODOLOGIA 
com publicações a partir de 2000, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: Endometriose, ovário, 

diagnóstico. Para a adequada documentação iconográfica utilizou-se também dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico por imagem é feito preferencialmente por ultrassonografia (US) e ressonância nuclear magnética (RNM). A 

ultrassonografia é o método comum de escolha para a identificação de endometriomas, sendo que a apresentação  

ecográfica típica corresponde a ecos internos de baixa densidade difusos, que ocorrem em 95% dos endometriomas, bem 

como, focos hiperecóicos na parede de cistos multiloculares. O endometrioma também pode conter múltiplos lóculos com 

níveis líquidos, que consistem de produtos de hemorragias repetidas, ou ainda, corresponder a lesões homogêneas com 

múltiplas septações lineares internas. Endometriomas bilaterais ocorrem em mais de 50% dos casos e, quando associados a 

aderências interovarianas, são descritos como “kissing ovaries”. O uso do color Doppler auxilia na detecção da ausência de 

fluxo no interior dos cistos de conteúdo heterogêneo. Vale ressaltar que a presença de focos hiperecóicos isolados na 

superfície ovariana não é um sinal patognomônico de endometriose. Quando os achados ultrasonográficos de lesões 

ovarianas são indeterminados, a RMN é o exame de escolha para excluir malignidade. A RNM é amplamente aceita como a 

melhor modalidade de imagem para o diagnóstico de endometriomas. A alta especificidade do método (98%) é atribuída à 

capacidade de detectar hemorragias envelhecidas; bem como, componentes sólidos, septos grossos e níveis líquido-fluido. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É importante que o médico generalista conheça as imagens de US e RNM, pois isso favorece o melhor entendimento da 

fisiopatologia e o adequado planejamento terapêutico da endometriose, patologia tão frequente em contexto brasileiro e 

mundial. 
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TITULO Endometriomas ovarianos: diagnóstico imagiológico 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A endometriose é uma doença ginecológica frequente, caracteriza-se pela existência de um tecido endometriótico glandular 

e estromático funcionantes ectópicos. É incerta sua etiologia, pois pode comprometer diversos sistemas, prevalencendo em 

órgãos e estruturas pélvicas ou se estendendo a órgãos extrapélvicos como rim, pulmão, vesícula biliar, mama, osso, parede 

abdominal, fígado, entre outros.. Por ser uma doença de espectro variável, pode ser que aconteça um diagnóstico tardio de 

6,7 anos, ou dado de maneira incorreta. Isso explica a grande incidência de mulheres com endometriose no contexto 

mundial e brasileiro. A incidência da endometriose tem seu pico entre 30 a 45 anos, com até 15% de prevalência na faixa 

etária fértil. As mulheres que são diagnosticadas com endometriose comumente relatam quadro clínico de dispareunia, 

dismenorreia, alterações intestinais ou urinárias durante o período de menstruação, infertilidade e dor pélvica. 
 

 

 
OBJETIVOS Mostrar o aspecto imaginológico dos endometriomas. 

 

Revisão de literatura que incluiu a busca de artigos nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED 

METODOLOGIA 
com publicações a partir de 2000, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: Endometriose, ovário, 

diagnóstico. Para a adequada documentação iconográfica utilizou-se também dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico por imagem é feito preferencialmente por ultrassonografia (US) e ressonância nuclear magnética (RNM). A 

ultrassonografia é o método comum de escolha para a identificação de endometriomas, sendo que a apresentação  

ecográfica típica corresponde a ecos internos de baixa densidade difusos, que ocorrem em 95% dos endometriomas, bem 

como, focos hiperecóicos na parede de cistos multiloculares. O endometrioma também pode conter múltiplos lóculos com 

níveis líquidos, que consistem de produtos de hemorragias repetidas, ou ainda, corresponder a lesões homogêneas com 

múltiplas septações lineares internas. Endometriomas bilaterais ocorrem em mais de 50% dos casos e, quando associados a 

aderências interovarianas, são descritos como “kissing ovaries”. O uso do color Doppler auxilia na detecção da ausência de 

fluxo no interior dos cistos de conteúdo heterogêneo. Vale ressaltar que a presença de focos hiperecóicos isolados na 

superfície ovariana não é um sinal patognomônico de endometriose. Quando os achados ultrasonográficos de lesões 

ovarianas são indeterminados, a RMN é o exame de escolha para excluir malignidade. A RNM é amplamente aceita como a 

melhor modalidade de imagem para o diagnóstico de endometriomas. A alta especificidade do método (98%) é atribuída à 

capacidade de detectar hemorragias envelhecidas; bem como, componentes sólidos, septos grossos e níveis líquido-fluido. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É importante que o médico generalista conheça as imagens de US e RNM, pois isso favorece o melhor entendimento da 

fisiopatologia e o adequado planejamento terapêutico da endometriose, patologia tão frequente em contexto brasileiro e 

mundial. 
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TITULO FRATURA DE COLO DE FEMUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A fratura de colo de fêmur acomete em sua maioria idosos acima de 60 anos, mulheres, prevalecendo as causas de queda, 

ocasionalmente decorrentes da senilidade e sua fragilidade, seus fatores de comorbidade são: idade avançada, diabetes, 

sarcopenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, osteoporose, demência, uso de medicamentos, etc. Esse tipo de fratura também 

pode acometer jovens, as causas variam de acidentes automobilísticos a doenças congênitas. As fraturas de colo de fêmur 

podem ser dos tipos: fratura subtrocantérica, fratura intertrocantérica, fratura transcervical do colo do fêmur e fratura 

subcapital do colo do fêmur. As fraturas acima do colo são chamadas de intracapsulares, e as abaixo extracapsulares, 

apresentando mais complicações nas intracapsulares, pois a região mais proximal e da cabeça do fêmur são naturalmente 

menos vascularizadas. Em idosos, quedas simples, podem partir o colo do fêmur. O paciente apresenta dor intensa na região 

do quadril e da coxa, associada a incapacidade de mobilizar a perna. Se a fratura partir o osso em duas partes, o membro 

acometido fica encurtado e rotacionado, e o paciente não consegue se apoiar. A principal complicação desse tipo de fratura 

acaba sendo o longo período de recuperação necessário para a cicatrização da lesão, no qual o paciente fica acamado e 

pode ser agravado com complicações causadas por outras doenças que possivelmente são portadores, e assim acabam 

não conseguindo se recuperar completamente e voltar a andar. Sua imobilização crônica pode levar a outras complicações, 

como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, úlceras da pele, pneumonia, infecções urinárias, entre outras. Quanto 

mais debilitado o paciente antes da fratura pior pode ser o prognostico depois dela. 
 

 

 
OBJETIVOS Serão apresentados casos de fratura de quadril diagnosticadas pela radiografia de quadril e/ou fêmur. 

 

Realizou-se uma revisão da literatura com seleção de imagens nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos 

METODOLOGIA foram buscados utilizando-se as palavras chave: colo de fêmur, fratura, diagnóstico de imagem. Incluiram-se estudos 

públicos entre os anos de 2005 a 2018, em língua portuguesa e inglesa 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico é feito de forma clínica, através dos sintomas, história de queda, E radiografia do quadril e/ou fêmur para 

confirmar, e apontar o local exato da fratura. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética podem ser usadas no 

caso de dúvida da imagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O domínio do diagnóstico de fratura de colo de fêmur faz parte das habilidades medicas de generalistas e ortopedistas 

desde o curso de graduação. 
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TITULO FRATURA DE COLO DE FEMUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A fratura de colo de fêmur acomete em sua maioria idosos acima de 60 anos, mulheres, prevalecendo as causas de queda, 

ocasionalmente decorrentes da senilidade e sua fragilidade, seus fatores de comorbidade são: idade avançada, diabetes, 

sarcopenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, osteoporose, demência, uso de medicamentos, etc. Esse tipo de fratura também 

pode acometer jovens, as causas variam de acidentes automobilísticos a doenças congênitas. As fraturas de colo de fêmur 

podem ser dos tipos: fratura subtrocantérica, fratura intertrocantérica, fratura transcervical do colo do fêmur e fratura 

subcapital do colo do fêmur. As fraturas acima do colo são chamadas de intracapsulares, e as abaixo extracapsulares, 

apresentando mais complicações nas intracapsulares, pois a região mais proximal e da cabeça do fêmur são naturalmente 

menos vascularizadas. Em idosos, quedas simples, podem partir o colo do fêmur. O paciente apresenta dor intensa na região 

do quadril e da coxa, associada a incapacidade de mobilizar a perna. Se a fratura partir o osso em duas partes, o membro 

acometido fica encurtado e rotacionado, e o paciente não consegue se apoiar. A principal complicação desse tipo de fratura 

acaba sendo o longo período de recuperação necessário para a cicatrização da lesão, no qual o paciente fica acamado e 

pode ser agravado com complicações causadas por outras doenças que possivelmente são portadores, e assim acabam 

não conseguindo se recuperar completamente e voltar a andar. Sua imobilização crônica pode levar a outras complicações, 

como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, úlceras da pele, pneumonia, infecções urinárias, entre outras. Quanto 

mais debilitado o paciente antes da fratura pior pode ser o prognostico depois dela. 
 

 

 
OBJETIVOS Serão apresentados casos de fratura de quadril diagnosticadas pela radiografia de quadril e/ou fêmur. 

 

Realizou-se uma revisão da literatura com seleção de imagens nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos 

METODOLOGIA foram buscados utilizando-se as palavras chave: colo de fêmur, fratura, diagnóstico de imagem. Incluiram-se estudos 

públicos entre os anos de 2005 a 2018, em língua portuguesa e inglesa 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico é feito de forma clínica, através dos sintomas, história de queda, E radiografia do quadril e/ou fêmur para 

confirmar, e apontar o local exato da fratura. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética podem ser usadas no 

caso de dúvida da imagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O domínio do diagnóstico de fratura de colo de fêmur faz parte das habilidades medicas de generalistas e ortopedistas 

desde o curso de graduação. 
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INTRODUCAO 

A fratura de colo de fêmur acomete em sua maioria idosos acima de 60 anos, mulheres, prevalecendo as causas de queda, 

ocasionalmente decorrentes da senilidade e sua fragilidade, seus fatores de comorbidade são: idade avançada, diabetes, 

sarcopenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, osteoporose, demência, uso de medicamentos, etc. Esse tipo de fratura também 

pode acometer jovens, as causas variam de acidentes automobilísticos a doenças congênitas. As fraturas de colo de fêmur 

podem ser dos tipos: fratura subtrocantérica, fratura intertrocantérica, fratura transcervical do colo do fêmur e fratura 

subcapital do colo do fêmur. As fraturas acima do colo são chamadas de intracapsulares, e as abaixo extracapsulares, 

apresentando mais complicações nas intracapsulares, pois a região mais proximal e da cabeça do fêmur são naturalmente 

menos vascularizadas. Em idosos, quedas simples, podem partir o colo do fêmur. O paciente apresenta dor intensa na região 

do quadril e da coxa, associada a incapacidade de mobilizar a perna. Se a fratura partir o osso em duas partes, o membro 

acometido fica encurtado e rotacionado, e o paciente não consegue se apoiar. A principal complicação desse tipo de fratura 

acaba sendo o longo período de recuperação necessário para a cicatrização da lesão, no qual o paciente fica acamado e 

pode ser agravado com complicações causadas por outras doenças que possivelmente são portadores, e assim acabam 

não conseguindo se recuperar completamente e voltar a andar. Sua imobilização crônica pode levar a outras complicações, 

como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, úlceras da pele, pneumonia, infecções urinárias, entre outras. Quanto 

mais debilitado o paciente antes da fratura pior pode ser o prognostico depois dela. 
 

 

 
OBJETIVOS Serão apresentados casos de fratura de quadril diagnosticadas pela radiografia de quadril e/ou fêmur. 

 

Realizou-se uma revisão da literatura com seleção de imagens nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos 

METODOLOGIA foram buscados utilizando-se as palavras chave: colo de fêmur, fratura, diagnóstico de imagem. Incluiram-se estudos 

públicos entre os anos de 2005 a 2018, em língua portuguesa e inglesa 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico é feito de forma clínica, através dos sintomas, história de queda, E radiografia do quadril e/ou fêmur para 

confirmar, e apontar o local exato da fratura. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética podem ser usadas no 

caso de dúvida da imagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O domínio do diagnóstico de fratura de colo de fêmur faz parte das habilidades medicas de generalistas e ortopedistas 

desde o curso de graduação. 
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TITULO FRATURA DE COLO DE FEMUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A fratura de colo de fêmur acomete em sua maioria idosos acima de 60 anos, mulheres, prevalecendo as causas de queda, 

ocasionalmente decorrentes da senilidade e sua fragilidade, seus fatores de comorbidade são: idade avançada, diabetes, 

sarcopenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, osteoporose, demência, uso de medicamentos, etc. Esse tipo de fratura também 

pode acometer jovens, as causas variam de acidentes automobilísticos a doenças congênitas. As fraturas de colo de fêmur 

podem ser dos tipos: fratura subtrocantérica, fratura intertrocantérica, fratura transcervical do colo do fêmur e fratura 

subcapital do colo do fêmur. As fraturas acima do colo são chamadas de intracapsulares, e as abaixo extracapsulares, 

apresentando mais complicações nas intracapsulares, pois a região mais proximal e da cabeça do fêmur são naturalmente 

menos vascularizadas. Em idosos, quedas simples, podem partir o colo do fêmur. O paciente apresenta dor intensa na região 

do quadril e da coxa, associada a incapacidade de mobilizar a perna. Se a fratura partir o osso em duas partes, o membro 

acometido fica encurtado e rotacionado, e o paciente não consegue se apoiar. A principal complicação desse tipo de fratura 

acaba sendo o longo período de recuperação necessário para a cicatrização da lesão, no qual o paciente fica acamado e 

pode ser agravado com complicações causadas por outras doenças que possivelmente são portadores, e assim acabam 

não conseguindo se recuperar completamente e voltar a andar. Sua imobilização crônica pode levar a outras complicações, 

como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, úlceras da pele, pneumonia, infecções urinárias, entre outras. Quanto 

mais debilitado o paciente antes da fratura pior pode ser o prognostico depois dela. 
 

 

 
OBJETIVOS Serão apresentados casos de fratura de quadril diagnosticadas pela radiografia de quadril e/ou fêmur. 

 

Realizou-se uma revisão da literatura com seleção de imagens nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos 

METODOLOGIA foram buscados utilizando-se as palavras chave: colo de fêmur, fratura, diagnóstico de imagem. Incluiram-se estudos 

públicos entre os anos de 2005 a 2018, em língua portuguesa e inglesa 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico é feito de forma clínica, através dos sintomas, história de queda, E radiografia do quadril e/ou fêmur para 

confirmar, e apontar o local exato da fratura. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética podem ser usadas no 

caso de dúvida da imagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O domínio do diagnóstico de fratura de colo de fêmur faz parte das habilidades medicas de generalistas e ortopedistas 

desde o curso de graduação. 
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Pública, Rio de Janeiro , v. 30, n. 12, p. 2669-2678, Dec. 2014. MESQUITA, Gerardo Vasconcelos et al . Morbimortalidade em 

idosos por fratura proximal do fêmur. Texto,contexto-enferm., Florianópolis, v.18, n.1, p.67-73, Mar. 2009. 
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TITULO FRATURA DE COLO DE FEMUR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A fratura de colo de fêmur acomete em sua maioria idosos acima de 60 anos, mulheres, prevalecendo as causas de queda, 

ocasionalmente decorrentes da senilidade e sua fragilidade, seus fatores de comorbidade são: idade avançada, diabetes, 

sarcopenia, Hipertensão Arterial Sistêmica, osteoporose, demência, uso de medicamentos, etc. Esse tipo de fratura também 

pode acometer jovens, as causas variam de acidentes automobilísticos a doenças congênitas. As fraturas de colo de fêmur 

podem ser dos tipos: fratura subtrocantérica, fratura intertrocantérica, fratura transcervical do colo do fêmur e fratura 

subcapital do colo do fêmur. As fraturas acima do colo são chamadas de intracapsulares, e as abaixo extracapsulares, 

apresentando mais complicações nas intracapsulares, pois a região mais proximal e da cabeça do fêmur são naturalmente 

menos vascularizadas. Em idosos, quedas simples, podem partir o colo do fêmur. O paciente apresenta dor intensa na região 

do quadril e da coxa, associada a incapacidade de mobilizar a perna. Se a fratura partir o osso em duas partes, o membro 

acometido fica encurtado e rotacionado, e o paciente não consegue se apoiar. A principal complicação desse tipo de fratura 

acaba sendo o longo período de recuperação necessário para a cicatrização da lesão, no qual o paciente fica acamado e 

pode ser agravado com complicações causadas por outras doenças que possivelmente são portadores, e assim acabam 

não conseguindo se recuperar completamente e voltar a andar. Sua imobilização crônica pode levar a outras complicações, 

como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, úlceras da pele, pneumonia, infecções urinárias, entre outras. Quanto 

mais debilitado o paciente antes da fratura pior pode ser o prognostico depois dela. 
 

 

 
OBJETIVOS Serão apresentados casos de fratura de quadril diagnosticadas pela radiografia de quadril e/ou fêmur. 

 

Realizou-se uma revisão da literatura com seleção de imagens nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos 

METODOLOGIA foram buscados utilizando-se as palavras chave: colo de fêmur, fratura, diagnóstico de imagem. Incluiram-se estudos 

públicos entre os anos de 2005 a 2018, em língua portuguesa e inglesa 
 

 
RESULTADOS 

O diagnóstico é feito de forma clínica, através dos sintomas, história de queda, E radiografia do quadril e/ou fêmur para 

confirmar, e apontar o local exato da fratura. Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética podem ser usadas no 

caso de dúvida da imagem. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O domínio do diagnóstico de fratura de colo de fêmur faz parte das habilidades medicas de generalistas e ortopedistas 

desde o curso de graduação. 
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Pública, Rio de Janeiro , v. 30, n. 12, p. 2669-2678, Dec. 2014. MESQUITA, Gerardo Vasconcelos et al . Morbimortalidade em 

idosos por fratura proximal do fêmur. Texto,contexto-enferm., Florianópolis, v.18, n.1, p.67-73, Mar. 2009. 
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TITULO Violência doméstica: vítimas atendidas na urgência e emergência de um hospital público 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho apresenta considerações acerca da violência doméstica contra mulheres, portanto é baseado nas relações de 

gênero. Mesmo com a dissipação do tema e, sobretudo com os avanços legislativos, a violência doméstica ainda é vista com 

preconceito e indiferença, uma vez que abarca todas as classes sociais, impactando diretamente na saúde da mulher e na 

sua qualidade de vida ao passo que, a violência reiterada está associada ao sofrimento psíquico em geral, a depressão, ao 

suicídio, ao uso abusivo de álcool e drogas, entre outros. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar quais são as políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. (#38)#61692; Averiguar o que leva 

as mulheres vítimas de violência a se manterem no ciclo da violência; (#38)#61692; Analisar os impactos da violência na 

saúde da mulher; (#38)#61692; Verificar na atuação do profissional assistente social e se as políticas públicas contemplam 

este público. 
 

 

 
A pesquisa será de caráter exploratório e qualitativo, porque apresenta características essenciais ao tema investigado, exige 

METODOLOGIA 
atenção direcionada aos sujeitos envolvidos. Segundo o autor Chizzotti (2004, p.79) “[...] a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A integralidade tida como uma das diretrizes do SUS deve atender o indivíduo em sua forma plena, por isso, é importante que 

as mulheres vítimas de violência sejam atendidas por toda equipe multiprofissional da urgência e emergência para que 

acessem outras políticas públicas, as quais tenham direito. Para realização da pesquisa, optar-se-à pelo instrumento de 

investigação a entrevista individual de forma semiestruturada com perguntas abertas, em que o sujeito terá a liberdade para 

abordar o assunto sob o seu ponto de vista e de forma mais subjetiva. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A violência doméstica sofrida também causa grandes impactos no que se refere à saúde da mulher porque diminui sua 

qualidade de vida; indica a necessidade de atuação engajada do setor de forma interdisciplinar, multiprofissional, 

intersetorial, visando às necessidades apresentadas para a equipe de saúde; traz outros tipos de problemas para o 

atendimento médico, que este não tem a competência técnica para solucioná-los. O assistente social nos serviços que 

compõem a área da saúde, deverá orientar e encaminhar a vítima de violência doméstica para que seja atendida em sua 

integralidade. Desse modo, a pesquisa se propõe a desenvolver um trabalho de campo no PS do HMACN, com os 

assistentes sociais que atuam na Urgência e Emergência e as pacientes vítimas de violência doméstica que lá procurarem 

os serviços de saúde. 
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TITULO o papel da saúde pública na intervenção da sífilis gestacional no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo Treponema pallidum. A sífilis congênita (SC) é conseqüência da infecção do 

feto por essa bactéria através da placenta da mulher grávida que esteja com a doença. Sua prevenção é fácil e começa na 

Atenção Primária em Saúde (APS). Apesar disso, a grande ocorrência sugere falhas na rede de atenção básica e/ou na sua 

integração com o sistema de saúde. O aumento de casos nos últimos anos chama a atenção e a abordagem correta no pré- 

natal reduz sua incidência 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar o perfil da sífilis gestacional no Brasil, bem como o papel da saúde pública na sua intervenção 

 

METODOLOGIA 
Revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, dados do site do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério 

da Saúde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A sífilis na gestação é uma doença sexualmente transmissível e sua notificação compulsória é justificada pela elevada 

prevalência e de transmissão. Em 2007 foram 6251 casos, subindo para 15209 em 2017. A vigilância epidemiológica da 

sífilis na gestação tem como objetivo controlar a transmissão vertical da doença, acompanhar o comportamento da infecção 

nas gestantes para planejamento e avaliação das medidas de tratamento, prevenção e controle. É considerado caso de sífilis 

na gestação: toda gestante com evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer 

titulagem, mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, realizada no pré-natal ou no parto ou na curetagem. 

Portanto, deverá ser oferecido teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes, 

idealmente no primeiro trimestre de gestação e no início do terceiro trimestre. Na maternidade, realizar VDRL em toda 

mulher admitida para parto (nascido vivo ou natimorto) ou curetagem (após aborto). Nos casos de mães com VDRL reagente 

na gestação ou no parto, deverá ser colhido sangue periférico do recém-nascido para realização de teste não treponêmico e 

proceder à avaliação geral da criança com a solicitação dos exames de líquor, raio-X de ossos longos e hemograma. Deve- 

se iniciar o tratamento imediato dos casos diagnosticados, tanto das gestantes quanto de seus parceiros. O controle de cura 

deverá ser mensal e realizado por meio do VDRL, considerando resposta adequada ao tratamento o declínio dos títulos. 

Dentre os desafios para a saúde pública estão: aumentar a cobertura e a qualidade do pré-natal; ampliar o diagnóstico 

laboratorial do Treponema pallidum. A abordagem correta desse problema durante o pré-natal tem o potencial de reduzir sua 

incidência a menos de 0,5/1.000 nascidos vivos (nv). 
 

 

 

CONCLUSOES  
O número de casos de sífilis gestacional vem aumentando no Brasil e a vigilância epidemiológica vislumbra que a intenção 

de se alcançar a eliminação dessa doença deve se apoiar, na realização do acompanhamento pré-natal de qualidade 
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TITULO o papel da saúde pública na intervenção da sífilis gestacional no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo Treponema pallidum. A sífilis congênita (SC) é conseqüência da infecção do 

feto por essa bactéria através da placenta da mulher grávida que esteja com a doença. Sua prevenção é fácil e começa na 

Atenção Primária em Saúde (APS). Apesar disso, a grande ocorrência sugere falhas na rede de atenção básica e/ou na sua 

integração com o sistema de saúde. O aumento de casos nos últimos anos chama a atenção e a abordagem correta no pré- 

natal reduz sua incidência 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar o perfil da sífilis gestacional no Brasil, bem como o papel da saúde pública na sua intervenção 

 

METODOLOGIA 
Revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, dados do site do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério 

da Saúde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A sífilis na gestação é uma doença sexualmente transmissível e sua notificação compulsória é justificada pela elevada 

prevalência e de transmissão. Em 2007 foram 6251 casos, subindo para 15209 em 2017. A vigilância epidemiológica da 

sífilis na gestação tem como objetivo controlar a transmissão vertical da doença, acompanhar o comportamento da infecção 

nas gestantes para planejamento e avaliação das medidas de tratamento, prevenção e controle. É considerado caso de sífilis 

na gestação: toda gestante com evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer 

titulagem, mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, realizada no pré-natal ou no parto ou na curetagem. 

Portanto, deverá ser oferecido teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes, 

idealmente no primeiro trimestre de gestação e no início do terceiro trimestre. Na maternidade, realizar VDRL em toda 

mulher admitida para parto (nascido vivo ou natimorto) ou curetagem (após aborto). Nos casos de mães com VDRL reagente 

na gestação ou no parto, deverá ser colhido sangue periférico do recém-nascido para realização de teste não treponêmico e 

proceder à avaliação geral da criança com a solicitação dos exames de líquor, raio-X de ossos longos e hemograma. Deve- 

se iniciar o tratamento imediato dos casos diagnosticados, tanto das gestantes quanto de seus parceiros. O controle de cura 

deverá ser mensal e realizado por meio do VDRL, considerando resposta adequada ao tratamento o declínio dos títulos. 

Dentre os desafios para a saúde pública estão: aumentar a cobertura e a qualidade do pré-natal; ampliar o diagnóstico 

laboratorial do Treponema pallidum. A abordagem correta desse problema durante o pré-natal tem o potencial de reduzir sua 

incidência a menos de 0,5/1.000 nascidos vivos (nv). 
 

 

 

CONCLUSOES  
O número de casos de sífilis gestacional vem aumentando no Brasil e a vigilância epidemiológica vislumbra que a intenção 

de se alcançar a eliminação dessa doença deve se apoiar, na realização do acompanhamento pré-natal de qualidade 
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TITULO o papel da saúde pública na intervenção da sífilis gestacional no Brasil 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo Treponema pallidum. A sífilis congênita (SC) é conseqüência da infecção do 

feto por essa bactéria através da placenta da mulher grávida que esteja com a doença. Sua prevenção é fácil e começa na 

Atenção Primária em Saúde (APS). Apesar disso, a grande ocorrência sugere falhas na rede de atenção básica e/ou na sua 

integração com o sistema de saúde. O aumento de casos nos últimos anos chama a atenção e a abordagem correta no pré- 

natal reduz sua incidência 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar o perfil da sífilis gestacional no Brasil, bem como o papel da saúde pública na sua intervenção 

 

METODOLOGIA 
Revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, dados do site do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério 

da Saúde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A sífilis na gestação é uma doença sexualmente transmissível e sua notificação compulsória é justificada pela elevada 

prevalência e de transmissão. Em 2007 foram 6251 casos, subindo para 15209 em 2017. A vigilância epidemiológica da 

sífilis na gestação tem como objetivo controlar a transmissão vertical da doença, acompanhar o comportamento da infecção 

nas gestantes para planejamento e avaliação das medidas de tratamento, prevenção e controle. É considerado caso de sífilis 

na gestação: toda gestante com evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer 

titulagem, mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, realizada no pré-natal ou no parto ou na curetagem. 

Portanto, deverá ser oferecido teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta de pré-natal para todas as gestantes, 

idealmente no primeiro trimestre de gestação e no início do terceiro trimestre. Na maternidade, realizar VDRL em toda 

mulher admitida para parto (nascido vivo ou natimorto) ou curetagem (após aborto). Nos casos de mães com VDRL reagente 

na gestação ou no parto, deverá ser colhido sangue periférico do recém-nascido para realização de teste não treponêmico e 

proceder à avaliação geral da criança com a solicitação dos exames de líquor, raio-X de ossos longos e hemograma. Deve- 

se iniciar o tratamento imediato dos casos diagnosticados, tanto das gestantes quanto de seus parceiros. O controle de cura 

deverá ser mensal e realizado por meio do VDRL, considerando resposta adequada ao tratamento o declínio dos títulos. 

Dentre os desafios para a saúde pública estão: aumentar a cobertura e a qualidade do pré-natal; ampliar o diagnóstico 

laboratorial do Treponema pallidum. A abordagem correta desse problema durante o pré-natal tem o potencial de reduzir sua 

incidência a menos de 0,5/1.000 nascidos vivos (nv). 
 

 

 

CONCLUSOES  
O número de casos de sífilis gestacional vem aumentando no Brasil e a vigilância epidemiológica vislumbra que a intenção 

de se alcançar a eliminação dessa doença deve se apoiar, na realização do acompanhamento pré-natal de qualidade 
 

REFERENCIAS 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0034-89102012000300010(#38)lng=pt. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012000300010 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 955 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9124 Psiquiatria 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
239470 - LUIZ MARIO ALVES DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Claudia Polubriaginof 

  

 
 

TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. A prevalência 

anual na população varia entre 3 e 11%, considerada alta. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de 

saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à 

população em geral. É necessária a investigação de sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que 

essa porção da população é pouco diagnosticada e inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A depressão do médico inicia-se muitas vezes na graduação. Estima-se que 15% a 25% dos estudantes universitários 

apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica, sendo os depressivos os mais 

frequentes. Uma das dificuldades dos cuidados psiquiátricos para os estudantes de Medicina é o fato de que eles tendem a 

não procurar ajuda médica para seus problemas. A ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade ainda na graduação, 

quando não detectada e adequadamente tratada, pode se perpetuar ou agravar durante a residência médica e na atividade 

profissional. Além disso, o "cuidar" demanda cargas de trabalho desgastantes e faz com que os médicos não se atentem ao 

cuidado próprio e acabam não refletindo sobre sua saúde, tendo o foco apenas na responsabilidade pela saúde de outros. 

Apesar da grande prevalência e risco, cerca de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem 

tratamentos adequados e específicos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
 

 

REFERENCIAS 
Capitão, CG; Almeida, FP. A incidência de depressão entre médicos que exercem suas atividades clínicas em ambulatórios. 

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ph/v4n2/v4n2a05.pdf, acessado em 04/09/2018. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. A prevalência 

anual na população varia entre 3 e 11%, considerada alta. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de 

saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à 

população em geral. É necessária a investigação de sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que 

essa porção da população é pouco diagnosticada e inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A depressão do médico inicia-se muitas vezes na graduação. Estima-se que 15% a 25% dos estudantes universitários 

apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica, sendo os depressivos os mais 

frequentes. Uma das dificuldades dos cuidados psiquiátricos para os estudantes de Medicina é o fato de que eles tendem a 

não procurar ajuda médica para seus problemas. A ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade ainda na graduação, 

quando não detectada e adequadamente tratada, pode se perpetuar ou agravar durante a residência médica e na atividade 

profissional. Além disso, o "cuidar" demanda cargas de trabalho desgastantes e faz com que os médicos não se atentem ao 

cuidado próprio e acabam não refletindo sobre sua saúde, tendo o foco apenas na responsabilidade pela saúde de outros. 

Apesar da grande prevalência e risco, cerca de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem 

tratamentos adequados e específicos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
 

 

REFERENCIAS 
Capitão, CG; Almeida, FP. A incidência de depressão entre médicos que exercem suas atividades clínicas em ambulatórios. 

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ph/v4n2/v4n2a05.pdf, acessado em 04/09/2018. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. A prevalência 

anual na população varia entre 3 e 11%, considerada alta. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de 

saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à 

população em geral. É necessária a investigação de sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que 

essa porção da população é pouco diagnosticada e inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A depressão do médico inicia-se muitas vezes na graduação. Estima-se que 15% a 25% dos estudantes universitários 

apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica, sendo os depressivos os mais 

frequentes. Uma das dificuldades dos cuidados psiquiátricos para os estudantes de Medicina é o fato de que eles tendem a 

não procurar ajuda médica para seus problemas. A ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade ainda na graduação, 

quando não detectada e adequadamente tratada, pode se perpetuar ou agravar durante a residência médica e na atividade 

profissional. Além disso, o "cuidar" demanda cargas de trabalho desgastantes e faz com que os médicos não se atentem ao 

cuidado próprio e acabam não refletindo sobre sua saúde, tendo o foco apenas na responsabilidade pela saúde de outros. 

Apesar da grande prevalência e risco, cerca de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem 

tratamentos adequados e específicos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
 

 

REFERENCIAS 
Capitão, CG; Almeida, FP. A incidência de depressão entre médicos que exercem suas atividades clínicas em ambulatórios. 

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ph/v4n2/v4n2a05.pdf, acessado em 04/09/2018. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. A prevalência 

anual na população varia entre 3 e 11%, considerada alta. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de 

saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à 

população em geral. É necessária a investigação de sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que 

essa porção da população é pouco diagnosticada e inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A depressão do médico inicia-se muitas vezes na graduação. Estima-se que 15% a 25% dos estudantes universitários 

apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica, sendo os depressivos os mais 

frequentes. Uma das dificuldades dos cuidados psiquiátricos para os estudantes de Medicina é o fato de que eles tendem a 

não procurar ajuda médica para seus problemas. A ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade ainda na graduação, 

quando não detectada e adequadamente tratada, pode se perpetuar ou agravar durante a residência médica e na atividade 

profissional. Além disso, o "cuidar" demanda cargas de trabalho desgastantes e faz com que os médicos não se atentem ao 

cuidado próprio e acabam não refletindo sobre sua saúde, tendo o foco apenas na responsabilidade pela saúde de outros. 

Apesar da grande prevalência e risco, cerca de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem 

tratamentos adequados e específicos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
 

 

REFERENCIAS 
Capitão, CG; Almeida, FP. A incidência de depressão entre médicos que exercem suas atividades clínicas em ambulatórios. 
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TITULO Depressão em médicos: uma classe que precisa de atenção 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas foram diagnosticadas com depressão. A prevalência 

anual na população varia entre 3 e 11%, considerada alta. Alguns profissionais são mais susceptíveis aos problemas de 

saúde mental, entre eles, o médico. As taxas de depressão nessa classe são mais elevadas que as correspondentes à 

população em geral. É necessária a investigação de sintomas depressivos em acadêmicos de medicina e médicos, já que 

essa porção da população é pouco diagnosticada e inadequadamente tratada. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo reunir informações para chamar atenção a respeito do enorme número de casos de 

depressão em médicos e assim demonstrar a seriedade deste assunto. Com isso, elaborar estratégias de abordagem 

preventiva para diminuição da incidência dessa doença entre os médicos, além de detecção precoce e adequado 

tratamento. 
 

 

 
Primeiro foi definido o objetivo desta revisão literária. Logo após, realizou-se uma revisão de artigos da literatura, 

selecionadas as partes interessantes em relação ao tema do presente trabalho e assim foram redigidos a discussão e 

METODOLOGIA conclusão. O trabalho é baseado em uma revisão da literatura utilizando as bases de dados Scielo, LILACS e PubMed. Os 

artigos foram buscados utilizando-se as palavras-chave: Depressão em médicos, depressão em estudantes. O levantamento 

foi efetivado incluindo estudos publicados entre os anos de 2008 e 2018, em língua portuguesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A depressão do médico inicia-se muitas vezes na graduação. Estima-se que 15% a 25% dos estudantes universitários 

apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico durante a sua formação acadêmica, sendo os depressivos os mais 

frequentes. Uma das dificuldades dos cuidados psiquiátricos para os estudantes de Medicina é o fato de que eles tendem a 

não procurar ajuda médica para seus problemas. A ocorrência de distúrbios de humor e ansiedade ainda na graduação, 

quando não detectada e adequadamente tratada, pode se perpetuar ou agravar durante a residência médica e na atividade 

profissional. Além disso, o "cuidar" demanda cargas de trabalho desgastantes e faz com que os médicos não se atentem ao 

cuidado próprio e acabam não refletindo sobre sua saúde, tendo o foco apenas na responsabilidade pela saúde de outros. 

Apesar da grande prevalência e risco, cerca de 50% a 60% dos casos de depressão não são detectados ou não recebem 

tratamentos adequados e específicos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Excessivas jornadas de trabalho, estresse pela instabilidade do emprego, salários insatisfatórios, privação de sono, 

incertezas e limitações do conhecimento médico, medo do erro, temor em falhar e o fato de se deparar rotineiramente com a 

morte, com a dor e com o sofrimento são fatores responsáveis por danos à saúde mental dos médicos. Métodos como 

auxílio psicológico em ambientes médicos de trabalho são essenciais para a diminuição da taxa de aparecimento desta 

doença, além de maior conscientização dos médicos sobre a importância da qualidade de vida para a prevenção dessa 

doença. 
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Capitão, CG; Almeida, FP. A incidência de depressão entre médicos que exercem suas atividades clínicas em ambulatórios. 
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TITULO Síndrome de Burnout em médicos brasileiros 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os médicos são profissionais altamente vulneráveis à Síndrome de Burnout (SB), pois lidam com estresse constante ao 

longo da carreira profissional. A síndrome em questão é um problema de saúde pública, haja vista sua crescente incidência - 

nesta área, a síndrome se faz presente em 1 a cada 2 profissionais - além disso, elapode acarretar danos irreparáveis ao 

indivíduo e, também, possível oneração às instituições 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo possui como objetivo revisar parte da produção científica recente que aborda a Síndrome de Burnout em médicos 

e identificar seus aspectos relevantes 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura nas bases Scielo, LILACS e Pubmed, através de artigos originais da língua portuguesa e inglesa, 

publicados entre 1999 - 2018 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O aumento da incidência da Síndrome de Burnout no meio médico traz um alerta para a rotina do profissional e das 

instituições onde trabalham; o stress emocional continuo, a responsabilidade exigida a todo momento, a sobrecarga de 

trabalho entre outros fatores, levam a uma maior possibilidade do desenvolvimento de doenças e acometimentos diversos 

em outros âmbitos, como no familiar. Com o reconhecimento das áreas de maior prevalência dessa síndrome, podemos 

criar mudanças e orientar na prevenção alertando a necessidade, de não só tratar o profissional médico, mas notificar os 

locais de trabalho desses profissionais a entender a importância de uma abordagem direta na relação entre o indivíduo, o 

processo de trabalho e a organização 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A incidência da Síndrome de Burnout no meio médico vem aumentando cada vez mais. A rotina cansativa inclusive do 

trabalho, as dificuldades psicológicas no contato diário com pessoas doentes e instituições sem preparo adequado levam 

cada vez mais a exaustão emocional desse profissional. Dessa maneira, o cenário atual evidencia o aumentodas chances 

desse profissional desenvolver a síndrome em questão mostrando que os impactos e prejuízos devem ser destacados para 

melhores cuidados 
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TITULO Síndrome de Burnout em médicos brasileiros 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os médicos são profissionais altamente vulneráveis à Síndrome de Burnout (SB), pois lidam com estresse constante ao 

longo da carreira profissional. A síndrome em questão é um problema de saúde pública, haja vista sua crescente incidência - 

nesta área, a síndrome se faz presente em 1 a cada 2 profissionais - além disso, elapode acarretar danos irreparáveis ao 

indivíduo e, também, possível oneração às instituições 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo possui como objetivo revisar parte da produção científica recente que aborda a Síndrome de Burnout em médicos 

e identificar seus aspectos relevantes 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura nas bases Scielo, LILACS e Pubmed, através de artigos originais da língua portuguesa e inglesa, 

publicados entre 1999 - 2018 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O aumento da incidência da Síndrome de Burnout no meio médico traz um alerta para a rotina do profissional e das 

instituições onde trabalham; o stress emocional continuo, a responsabilidade exigida a todo momento, a sobrecarga de 

trabalho entre outros fatores, levam a uma maior possibilidade do desenvolvimento de doenças e acometimentos diversos 

em outros âmbitos, como no familiar. Com o reconhecimento das áreas de maior prevalência dessa síndrome, podemos 

criar mudanças e orientar na prevenção alertando a necessidade, de não só tratar o profissional médico, mas notificar os 

locais de trabalho desses profissionais a entender a importância de uma abordagem direta na relação entre o indivíduo, o 

processo de trabalho e a organização 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A incidência da Síndrome de Burnout no meio médico vem aumentando cada vez mais. A rotina cansativa inclusive do 

trabalho, as dificuldades psicológicas no contato diário com pessoas doentes e instituições sem preparo adequado levam 

cada vez mais a exaustão emocional desse profissional. Dessa maneira, o cenário atual evidencia o aumentodas chances 

desse profissional desenvolver a síndrome em questão mostrando que os impactos e prejuízos devem ser destacados para 

melhores cuidados 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

MOREIRA, Hyan de Alvarenga; SOUZA, Karen Nattana de; YAMAGUCHI, Mirian Ueda. Síndrome de Burnout em médicos: uma 

revisão sistemática. Rev. bras. saúdeocup., São Paulo , v. 43, e3, 2018 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_arttext(#38)pid=S0303-76572018000100401(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 07 Apr. 2018. Epub Mar 

12, 2018. http://dx.doi.org/10.1590/2317-6369000013316 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 962 

 

 

 
2018 9128 Saúde Materno-Infantil 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
 

Autor Status Apresentação 
 

3247830 - CLARISSE MACHADO ZANATA 2 - Aprovado 5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Helena Landim Goncalves Cristovao Norys Josefina Diaz 
 
 

TITULO VACINAÇÃO E ROTAVÍRUS – UMA REVISÃO LITERÁRIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Apesar de evidências do valor das vacinas na prevenção de doenças, a vacinação hesitante tornou-se um foco crescente de 

atenção e preocupação. É potencial para levar a recusas vacinais, e a surtos de doenças evitáveis (#38)#8203; 

(#38)#8203;por vacinas. A infecção por rotavírus (RV) é a principal causa de diarreia grave em crianças e contribui para 

elevada morbidade hospitalar e mortalidade. Contudo, é usual receios de médicos e familiares sobre a eficácia e segurança 

desta vacina, em especial às crianças com diagnóstico ou suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). 
 

 

 
OBJETIVOS Foi delimitado como objeto de estudo do presente trabalho o cenário da vacinação do Rotavírus. 

 

METODOLOGIA 
Os bancos de dados utilizados foram Lilacs, Pubmed e Scielo. Foram excluídos os artigos publicados antes de janeiro de 

2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A vacina RV é recomendada pela OMS e utilizada em 89 países de todos os continentes em seus calendários de vacinação. 

Esta é a única medida de proteção reconhecida na literatura por diminuir efetivamente a incidência de rotaviroses severas. 

Vários estudos observacionais mostraram que as novas vacinas estão associadas a um mínimo aumento do risco de 

Intrussuscepção, variando de 1 a 6 casos adicionais por 100.000 neonatos vacinados. Apesar do aumento, a sua efetividade 

supera um eventual risco de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados. Não há estudos publicados que 

demonstrem aumento ou desencadeamento de APLV em crianças vacinadas contra o RV. A vacina pode, raramente, causar 

hematoquezia pela hiperplasia nodular linfoide, resultante de colite crônica inespecífica. Um estudo norte-americano 

acompanhou 1.031.431 Recém Nascidos por 30 dias após cada dose da DTaP e RV1 ou RV5 de 2006 a 2014, a fim de 

registrar os diagnósticos de qualquer eventualidade: intrussuscepção, eventos gastrointestinais, convulsões, doença de 

Kawasaki, trombocitopenia, otite média, ida ao pronto-socorro e internações por todas as causas. Os dados obtidos e 

analisados não foram consistentes com um risco aumentado de intussuscepção ou outros eventos graves adversos da 

vacinação com RV, exceto um pequeno aumento de 4,2% do risco de otite média, particularmente após a segunda dose da 

RV1. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar da vacina Rotashield não ser mais utilizada e da literatura entender que a sua efetividade supera um eventual risco 

de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados, alguns pais e pediatras ainda tem receio desta vacina por conta da 

intussuscepção. A RV5 não apresenta nenhum aumento de efeitos colaterais na literatura. 
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TITULO VACINAÇÃO E ROTAVÍRUS – UMA REVISÃO LITERÁRIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Apesar de evidências do valor das vacinas na prevenção de doenças, a vacinação hesitante tornou-se um foco crescente de 

atenção e preocupação. É potencial para levar a recusas vacinais, e a surtos de doenças evitáveis (#38)#8203; 

(#38)#8203;por vacinas. A infecção por rotavírus (RV) é a principal causa de diarreia grave em crianças e contribui para 

elevada morbidade hospitalar e mortalidade. Contudo, é usual receios de médicos e familiares sobre a eficácia e segurança 

desta vacina, em especial às crianças com diagnóstico ou suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). 
 

 

 
OBJETIVOS Foi delimitado como objeto de estudo do presente trabalho o cenário da vacinação do Rotavírus. 

 

METODOLOGIA 
Os bancos de dados utilizados foram Lilacs, Pubmed e Scielo. Foram excluídos os artigos publicados antes de janeiro de 

2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A vacina RV é recomendada pela OMS e utilizada em 89 países de todos os continentes em seus calendários de vacinação. 

Esta é a única medida de proteção reconhecida na literatura por diminuir efetivamente a incidência de rotaviroses severas. 

Vários estudos observacionais mostraram que as novas vacinas estão associadas a um mínimo aumento do risco de 

Intrussuscepção, variando de 1 a 6 casos adicionais por 100.000 neonatos vacinados. Apesar do aumento, a sua efetividade 

supera um eventual risco de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados. Não há estudos publicados que 

demonstrem aumento ou desencadeamento de APLV em crianças vacinadas contra o RV. A vacina pode, raramente, causar 

hematoquezia pela hiperplasia nodular linfoide, resultante de colite crônica inespecífica. Um estudo norte-americano 

acompanhou 1.031.431 Recém Nascidos por 30 dias após cada dose da DTaP e RV1 ou RV5 de 2006 a 2014, a fim de 

registrar os diagnósticos de qualquer eventualidade: intrussuscepção, eventos gastrointestinais, convulsões, doença de 

Kawasaki, trombocitopenia, otite média, ida ao pronto-socorro e internações por todas as causas. Os dados obtidos e 

analisados não foram consistentes com um risco aumentado de intussuscepção ou outros eventos graves adversos da 

vacinação com RV, exceto um pequeno aumento de 4,2% do risco de otite média, particularmente após a segunda dose da 

RV1. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar da vacina Rotashield não ser mais utilizada e da literatura entender que a sua efetividade supera um eventual risco 

de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados, alguns pais e pediatras ainda tem receio desta vacina por conta da 

intussuscepção. A RV5 não apresenta nenhum aumento de efeitos colaterais na literatura. 
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TITULO VACINAÇÃO E ROTAVÍRUS – UMA REVISÃO LITERÁRIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Apesar de evidências do valor das vacinas na prevenção de doenças, a vacinação hesitante tornou-se um foco crescente de 

atenção e preocupação. É potencial para levar a recusas vacinais, e a surtos de doenças evitáveis (#38)#8203; 

(#38)#8203;por vacinas. A infecção por rotavírus (RV) é a principal causa de diarreia grave em crianças e contribui para 

elevada morbidade hospitalar e mortalidade. Contudo, é usual receios de médicos e familiares sobre a eficácia e segurança 

desta vacina, em especial às crianças com diagnóstico ou suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). 
 

 

 
OBJETIVOS Foi delimitado como objeto de estudo do presente trabalho o cenário da vacinação do Rotavírus. 

 

METODOLOGIA 
Os bancos de dados utilizados foram Lilacs, Pubmed e Scielo. Foram excluídos os artigos publicados antes de janeiro de 

2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A vacina RV é recomendada pela OMS e utilizada em 89 países de todos os continentes em seus calendários de vacinação. 

Esta é a única medida de proteção reconhecida na literatura por diminuir efetivamente a incidência de rotaviroses severas. 

Vários estudos observacionais mostraram que as novas vacinas estão associadas a um mínimo aumento do risco de 

Intrussuscepção, variando de 1 a 6 casos adicionais por 100.000 neonatos vacinados. Apesar do aumento, a sua efetividade 

supera um eventual risco de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados. Não há estudos publicados que 

demonstrem aumento ou desencadeamento de APLV em crianças vacinadas contra o RV. A vacina pode, raramente, causar 

hematoquezia pela hiperplasia nodular linfoide, resultante de colite crônica inespecífica. Um estudo norte-americano 

acompanhou 1.031.431 Recém Nascidos por 30 dias após cada dose da DTaP e RV1 ou RV5 de 2006 a 2014, a fim de 

registrar os diagnósticos de qualquer eventualidade: intrussuscepção, eventos gastrointestinais, convulsões, doença de 

Kawasaki, trombocitopenia, otite média, ida ao pronto-socorro e internações por todas as causas. Os dados obtidos e 

analisados não foram consistentes com um risco aumentado de intussuscepção ou outros eventos graves adversos da 

vacinação com RV, exceto um pequeno aumento de 4,2% do risco de otite média, particularmente após a segunda dose da 

RV1. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar da vacina Rotashield não ser mais utilizada e da literatura entender que a sua efetividade supera um eventual risco 

de invaginação intestinal ou morte entre os vacinados, alguns pais e pediatras ainda tem receio desta vacina por conta da 

intussuscepção. A RV5 não apresenta nenhum aumento de efeitos colaterais na literatura. 
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TITULO Terapia Antimicrobiana Sequencial: Avaliação da eficácia da intervenção farmacêutica 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO Antimicrobianos é a classe de medicamentos mais utilizados em hospitais e na comunidade, caracterizados 

por mecanismos de ação que matam os microrganismos ou os impedem de se desenvolver. A OMS em sua estratégia 

global para conter a resistência aos antimicrobianos, considerada uma ameaça à saúde pública, preconiza o uso racional 

destes antimicrobianos. Uma das estratégias para o uso racional de antimicrobianos é a Terapia Antimicrobiana Sequencial 

(TAS), que consiste na transição da terapia endovenosa para a oral, reduzindo assim custos, tempo de internação e 

complicações associadas à infecção hospitalar 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO Avaliar a efetividade da intervenção farmacêutica na terapia antimicrobiana sequencial, divulgação de protocolo 

específico já existente no hospital através de sistema informatizado e monitoramento pós-divulgação com o intuito de 

avaliar a adesão da equipe médica na troca da forma farmacêutica, segurança do paciente, desospitalização com ou sem 

prescrição de antimicrobianos. 
 

 

 
METODOLOGIA Foram incluídos no estudo os antimicrobianos: Ciprofloxacino, Claritromicina, Fluconazol, Levofloxacino e 

Metronidazol. O estudo foi dividido em três fases: Pré-intervenção, Intervenção com divulgação de protocolo específico e 

Pós intervenção. A Pré-intervenção teve duração de 2 meses e foi avaliada a adesão à terapia antimicrobiana sequencial sem 

METODOLOGIA intervenção farmacêutica (86 pacientes). Na fase de intervenção, realizada em 2 meses, realizou-se a avaliação da adesão à 

terapia antimicrobiana sequencial com intervenção farmacêutica (44 pacientes dentro dos critérios de inclusão) e a fase de 

pós intervenção, com duração de 2 meses, analisou-se a adesão dos prescritores ao protocolo de terapia sequencial (71 

pacientes dentro dos critérios de inclusão). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO Na fase de Pré Intervenção, constatou-se que dos 86 (100%) pacientes incluídos no estudo, 14 

(16,28%) tiveram a troca do antimicrobiano EV para VO. Na fase de Intervenção, o farmacêutico informou os prescritores 

sobre o protocolo e os benefícios da terapia sequencial. Nesta fase constatou-se terapia antimicrobiana sequencial em 

47,7% dos pacientes incluídos no estudo, demonstrando a eficácia da intervenção farmacêutica nesta fase. Na fase pós 

Intervenção, não houve intervenção farmacêutica, do total de pacientes incluídos no estudo, 29,58% (21) receberam terapia 

antimicrobiana sequencial. Assim, houve uma queda de 18,12% na adesão à terapia sequencial sem a intervenção do 

farmacêutico. O estudo mostrou que aqueles pacientes incluídos no estudo e que receberam terapia sequencial tiveram alta 

em menor tempo quando receberam prescrição de antimicrobianos pela via oral, em relação à aqueles que não seguiram 

terapia sequencial. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO A intervenção farmacêutica aumentou a adesão à terapia antimicrobiana sequencial, mesmo com protocolo 

pré-existente no hospital. A terapia sequencial resulta no uso racional de antimicrobianos e redução do tempo de 

intervenção. A ausência da intervenção farmacêutica durante o período de estudo resultou em queda da adesão à TAS. 
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TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
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TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
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TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
 

 

 

REFERENCIAS 
Lima M, Martins W, Coelho Neto M, Nastri C, Ferriani R, Navarro P. Assessment of ovarian reserve by antral follicle count in 

ovaries with endometrioma. Ultrasound in Obstetrics (#38) Gynecology. 2015;46(2):239-242. 
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TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
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TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
 

 

 

REFERENCIAS 
Lima M, Martins W, Coelho Neto M, Nastri C, Ferriani R, Navarro P. Assessment of ovarian reserve by antral follicle count in 

ovaries with endometrioma. Ultrasound in Obstetrics (#38) Gynecology. 2015;46(2):239-242. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 971 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9130 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3781721 - HELENA GUIMARÃES BESSA 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Gabriel Monteiro Pinheiro 

  

 
 

TITULO A relação entre a excisão cirúrgica do endometrioma e infertilidade 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Endometriomas ovarianos são uma das lesões benignas mais comuns na ginecologia e ocorrem principalmente na idade 

reprodutiva da mulher, quase sempre associados à endometriose. A fisiopatologia exata do endometrioma relacionado à 

infertilidade ainda é desconhecida, mas sabe-se que pode ser prejudicial para a fertilidade diretamente, distorcendo a 

anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente provocando inflamação e danos oxidativos em oócitos que ficam com menor 

qualidade. O endometrioma resulta da invaginação do córtex ovariano, muitas vezes dotado de folículos primordiais que são 

perdidos durante a decapagem em seu tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo do estudo foi analisar a relação entre endometrioma e infertilidade. 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com pesquisa nas bases: BVS, MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO, 

METODOLOGIA 
incluindo “estudo de coorte”, “casos e controles”, “ensaio clínico controlado “e “revisão sistemática”, entre 2008 e 2018. 

Para consulta de dados foram utilizados os seguintes descritores: Endometrioma, Endometrioma and infertilidade, 

Endometriose, Infertilidade, Reserva Ovariana. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Há duas teorias para a fisiopatologia do endometrioma: uma delas diz que é um cisto preenchido por tecido do endométrio, 

cujo fluido interno é formado por restos menstruais produzidos pelo derramamento de implantes ativos em seu interior, 

podendo ocorrer uma inflamação devido a hemorragia e provocando proliferação celular, ou devido ao seu conteúdo 

possivelmente tóxico que pode alterar a fisiologia desse ovário. A outra diz que o endometrioma ocorre a partir da célula 

celômica metaplásica do córtex ovariano que invagina o tecido. Entretanto, sabe-se que o endometrioma pode ser prejudicial 

para a fertilidade, seja diretamente por distorção da anatomia tubo-ovariana, ou indiretamente pela inflamação e danos de 

oócitos, que ficam com menor qualidade. A cistectomia ovariana laparoscópica é a melhor modalidade de tratamento para o 

endometrioma. Os possíveis mecanismos de dano à função ovariana associados a esta técnica são representados pela 

remoção inadvertida de folículos juntamente com a pseudocápsula do endometrioma, pelo insulto térmico da coagulação 

eletrocirúrgica e por reação inflamatória. Apesar das melhorias nas técnicas e do gerenciamento de pacientes sintomáticos 

com endometriomas, preocupações foram levantadas sobre potenciais efeitos negativos da cistectomia laparoscópica na 

reserva ovariana, pois vários estudos apontam uma diminuição nos folículos e no hormônio anti-Mülleriano (AMH). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Grande parte dos autores considera haver melhora das taxas de gravidez após o tratamento cirúrgico laparoscópico dos 

cistos endometrióticos ovarianos, independentemente da técnica empregada. Porém na literatura há debates quanto ao 

impacto da mesma no potencial da fertilidade. Embora a dor e a fertilidade melhorarem em alguns casos após uma 

intervenção cirúrgica, alguns pacientes com endometriose, mais especificamente endometrioma, têm reincidência da  

doença, requerendo a repetição da intervenção, além do aumento do risco de diminuição da reserva ovariana. A indicação ao 

tratamento cirúrgico deve então equilibrar os possíveis riscos de danificar a reserva ovariana com as vantagens da cirurgia 

em termos de taxas satisfatórias de alívio da dor e gravidezes espontâneas. 
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TITULO INTRODUÇÃO ALIMENTAR PELO MÉTODO BABY-LED WEANING (BLW) – UMA REVISÃO LITERÁRIA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aleitamento materno exclusivo é recomendado até o sexto mês de vida. Em torno dos seis meses o lactente dá sinais de 

desenvolvimento neuropsicomotor que revelam que ele está apto para receber alimentação complementar. Apresentamos 

neste trabalho a modalidade BLW de introduzir os alimentos. Enquanto o Manual de Orientação do Departamento de 

Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a introdução destes alimentos deve ser gradual, equilibrada, sob 

a forma de papas de consistência progressivamente elevada e com a colher, o método BLW defende a oferta de alimentos 

complementares em pedaços, sem o uso de colher e sem adaptação da consistência. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Devido a popularização do tema e a escassez de estudos controlados sobre o assunto, visamos fazer uma revisão literária 

do Método BLW como nova modalidade de introdução alimentar, analisando seus prós e contras. 
 

METODOLOGIA 
A palavra-chave utilizada foi “Baby-led”, pois o termo não possui correspondência conceituada no português. A busca foi 

feita nos bancos de dados SciELO, PubMed e Lillacs. Foram excluídos os artigos publicados antes de 2010. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os benefícios comprovados do método BLW são: I. Melhor regulação do apetite e percepção de saciedade. II. Menor risco de 

excesso de peso III. Alimentação menos exigente e seletiva. IV. Preferência por alimentos saudáveis. V. Melhoria do bem- 

estar psicossocial: proporcionado pela criança participar das refeições em família. O risco de consumir níveis mais elevados 

de gordura saturada, açúcar e sal (por estarem expostas a níveis mais elevados nas refeições familiares) são algumas das 

desvantagens do novo método. Três estudos realizados por meio de questionários às mães demonstraram que o método 

BLW não aumenta esse risco quando comparado ao tradicional. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Um estudo brasileiro é urgentemente necessário a fim de analisar se os resultados internacionais são similares na nutrição e 

no comportamento alimentar da criança brasileiras. 
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INTRODUCAO 

O aleitamento materno exclusivo é recomendado até o sexto mês de vida. Em torno dos seis meses o lactente dá sinais de 

desenvolvimento neuropsicomotor que revelam que ele está apto para receber alimentação complementar. Apresentamos 

neste trabalho a modalidade BLW de introduzir os alimentos. Enquanto o Manual de Orientação do Departamento de 

Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a introdução destes alimentos deve ser gradual, equilibrada, sob 

a forma de papas de consistência progressivamente elevada e com a colher, o método BLW defende a oferta de alimentos 

complementares em pedaços, sem o uso de colher e sem adaptação da consistência. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Devido a popularização do tema e a escassez de estudos controlados sobre o assunto, visamos fazer uma revisão literária 

do Método BLW como nova modalidade de introdução alimentar, analisando seus prós e contras. 
 

METODOLOGIA 
A palavra-chave utilizada foi “Baby-led”, pois o termo não possui correspondência conceituada no português. A busca foi 

feita nos bancos de dados SciELO, PubMed e Lillacs. Foram excluídos os artigos publicados antes de 2010. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os benefícios comprovados do método BLW são: I. Melhor regulação do apetite e percepção de saciedade. II. Menor risco de 

excesso de peso III. Alimentação menos exigente e seletiva. IV. Preferência por alimentos saudáveis. V. Melhoria do bem- 

estar psicossocial: proporcionado pela criança participar das refeições em família. O risco de consumir níveis mais elevados 

de gordura saturada, açúcar e sal (por estarem expostas a níveis mais elevados nas refeições familiares) são algumas das 

desvantagens do novo método. Três estudos realizados por meio de questionários às mães demonstraram que o método 

BLW não aumenta esse risco quando comparado ao tradicional. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Um estudo brasileiro é urgentemente necessário a fim de analisar se os resultados internacionais são similares na nutrição e 

no comportamento alimentar da criança brasileiras. 
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INTRODUCAO 

A mortadela é um produto cárneo de origem italiana muito apreciada no Brasil. Durante as etapas de processamento da 

mortadela e posterior manipulação nos estabelecimentos comerciais podem existir falhas que comprometam a qualidade 

microbiológica do alimento que podem acarretar em riscos à saúde pública. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo a análise de amostras de mortadela fatiada de diferentes marcas e estabelecimentos 

comerciais de grande e pequeno porte, para comparação entre tipos de estabelecimentos diferentes, avaliando-se a 

qualidade microbiológica após o fracionamento do produto. Será verificada a interferência da manipulação quanto á 

presença de coliformes totais e termotolerantes, que são indicadores de contaminação, evidenciam falhas nas práticas de 

higiene e podem alterar o tempo de vida útil do produto. 
 

 

 
Serão analisadas 30 amostras de mortadela de diferentes marcas, vendidas fatiadas, de estabelecimentos comerciais 

variados, como mercados, supermercados e hipermercados, além de padarias existentes na zona sul de São Paulo. Após a 

METODOLOGIA coleta as amostras serão colocadas em sacos plásticos, lacradas e acondicionadas em caixas térmicas de isopor e 

encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia e Inspeção Sanitária de Alimentos, da Universidade de Santo Amaro para 

processamento. Serão quantificados nas amostras os Coliformes totais e termotolerantes. 
 

 
 

RESULTADOS 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, há um padrão Microbiológico Sanitário para a mortadela 

fracionada ou fatiada, mantidos sob refrigeração quanto à Coliformes a 45ºC/g de tolerância para amostra indicativa. 

Conforme os resultados da pesquisa, pode-se verificar que a quantidade tolerada de coliformes termotolerantes foi 

ultrapassada em alguns dos estabelecimentos de onde foram colhidas as amostras. Serão comparados posteriormente os 

resultados com outros trabalhos de alimentos na mesma classe, para melhor discussão. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Até o presente momento pode ser concluído que a manipulação dos alimentos nos estabelecimentos comerciais altera de 

forma significante a qualidade microbiológica do produto, já que foi visto em forma de comparativo, que as amostras 

fracionadas diretamente em sua empresa de fabricação não contém o mesmo nível de contaminação que as amostras 

fracionadas em estabelecimentos como mercados e padarias contém. Todas os resultados serão tabelados e apresentados 

em unidades de NMP/g (número mais provável por grama), permitindo quantificar o microorganismo analisado no projeto, 

de forma ser possível averiguar quais amostras se encontram dentro do padrão permitido pela legislação. 
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TITULO Curativos destinados às úlceras venosas 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As úlceras venosas (UV) são lesões crônicas causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual decorrente da disfunção das 

válvulas do sistema venoso superficial e/ou profundo. Com isso, ocorre a obstrução do retorno ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa dos membros inferiores, em que leva ao rompimento das veias e assim, o surgimento das 

úlceras. Esta, é caracterizada pela perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir 

camadas mais profundas. Clinicamente as UV manifestam-se associadas a eritema, edema, dor e calor local dos tecidos ao 

redor da úlcera. As úlceras venosas são um importante problema de saúde pública em razão de sua alta prevalência, 

associada a um elevado custo de tratamento. São responsáveis pela principal causa de úlcera de perna, com uma ocorrência 

que atinge índices de até 80,0%, prevalecendo em mulheres e, geralmente, acometendo pessoas idosas, com idades entre 60 

e 80 anos. Os curativos são a base do tratamento clínico das úlceras, sendo assim, ressalta-se a importância do domínio 

médico dessa técnica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar as úlceras venosas e citar os produtos utilizados para o seu tratamento, com enfoque nos curativos disponíveis 

na Unidade Básica de Saúde Chácara do Conde. 
 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das ulcerações relacionadas ao sistema vascular venoso. O objeto de 

METODOLOGIA 
estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: 

Úlceras venosas, curativos, medicamentos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ferimentos cutâneos de etiologia venosa podem se apresentar de forma variada. Deve-se considerar, para a escolha do 

tratamento, a integridade do tecido, o tamanho e a profundidade da lesão, a capacidade de exsudação e a presença de 

infecção. Através de um levantamento realizado na UBS Chácara do Conde, a respeito dos produtos disponíveis para o 

tratamento de úlceras venosas, constatou-se a disponibilidade dos seguintes produtos: Alginato de Cálcio, Carvão ativado 

com prata, Hidrocoloide, Hidrogel, Hidropolimero, Sulfadiazina de Prata, Papaína, Solução fisiológica 0,9%, e Ácidos graxos 

essenciais. O curativo para a úlcera venosa deve: manter úmido e limpo o leito da ferida, ser capaz de absorver o exsudato, 

ser impermeável a microrganismos, reduzir a dor da úlcera, não causar reação alérgica, agir como uma membrana 

semipermeável, além de fornecer um ambiente térmico. A escolha do tipo de curativo deve-se levar em conta a 

individualidade de cada caso e a disponibilidade do produto no local do tratamento. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O conhecimento dos curativos utilizados em úlceras venosas na área da saúde é pouco abordado nos cursos de Medicina, 

portanto, faz-se necessário o estudo dos tipos de curativos para auxiliar na prescrição do tratamento mais adequado. 
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TITULO Curativos destinados às úlceras venosas 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As úlceras venosas (UV) são lesões crônicas causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual decorrente da disfunção das 

válvulas do sistema venoso superficial e/ou profundo. Com isso, ocorre a obstrução do retorno ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa dos membros inferiores, em que leva ao rompimento das veias e assim, o surgimento das 

úlceras. Esta, é caracterizada pela perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir 

camadas mais profundas. Clinicamente as UV manifestam-se associadas a eritema, edema, dor e calor local dos tecidos ao 

redor da úlcera. As úlceras venosas são um importante problema de saúde pública em razão de sua alta prevalência, 

associada a um elevado custo de tratamento. São responsáveis pela principal causa de úlcera de perna, com uma ocorrência 

que atinge índices de até 80,0%, prevalecendo em mulheres e, geralmente, acometendo pessoas idosas, com idades entre 60 

e 80 anos. Os curativos são a base do tratamento clínico das úlceras, sendo assim, ressalta-se a importância do domínio 

médico dessa técnica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar as úlceras venosas e citar os produtos utilizados para o seu tratamento, com enfoque nos curativos disponíveis 

na Unidade Básica de Saúde Chácara do Conde. 
 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das ulcerações relacionadas ao sistema vascular venoso. O objeto de 

METODOLOGIA 
estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: 

Úlceras venosas, curativos, medicamentos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ferimentos cutâneos de etiologia venosa podem se apresentar de forma variada. Deve-se considerar, para a escolha do 

tratamento, a integridade do tecido, o tamanho e a profundidade da lesão, a capacidade de exsudação e a presença de 

infecção. Através de um levantamento realizado na UBS Chácara do Conde, a respeito dos produtos disponíveis para o 

tratamento de úlceras venosas, constatou-se a disponibilidade dos seguintes produtos: Alginato de Cálcio, Carvão ativado 

com prata, Hidrocoloide, Hidrogel, Hidropolimero, Sulfadiazina de Prata, Papaína, Solução fisiológica 0,9%, e Ácidos graxos 

essenciais. O curativo para a úlcera venosa deve: manter úmido e limpo o leito da ferida, ser capaz de absorver o exsudato, 

ser impermeável a microrganismos, reduzir a dor da úlcera, não causar reação alérgica, agir como uma membrana 

semipermeável, além de fornecer um ambiente térmico. A escolha do tipo de curativo deve-se levar em conta a 

individualidade de cada caso e a disponibilidade do produto no local do tratamento. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O conhecimento dos curativos utilizados em úlceras venosas na área da saúde é pouco abordado nos cursos de Medicina, 

portanto, faz-se necessário o estudo dos tipos de curativos para auxiliar na prescrição do tratamento mais adequado. 
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TITULO Curativos destinados às úlceras venosas 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As úlceras venosas (UV) são lesões crônicas causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual decorrente da disfunção das 

válvulas do sistema venoso superficial e/ou profundo. Com isso, ocorre a obstrução do retorno ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa dos membros inferiores, em que leva ao rompimento das veias e assim, o surgimento das 

úlceras. Esta, é caracterizada pela perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir 

camadas mais profundas. Clinicamente as UV manifestam-se associadas a eritema, edema, dor e calor local dos tecidos ao 

redor da úlcera. As úlceras venosas são um importante problema de saúde pública em razão de sua alta prevalência, 

associada a um elevado custo de tratamento. São responsáveis pela principal causa de úlcera de perna, com uma ocorrência 

que atinge índices de até 80,0%, prevalecendo em mulheres e, geralmente, acometendo pessoas idosas, com idades entre 60 

e 80 anos. Os curativos são a base do tratamento clínico das úlceras, sendo assim, ressalta-se a importância do domínio 

médico dessa técnica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar as úlceras venosas e citar os produtos utilizados para o seu tratamento, com enfoque nos curativos disponíveis 

na Unidade Básica de Saúde Chácara do Conde. 
 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das ulcerações relacionadas ao sistema vascular venoso. O objeto de 

METODOLOGIA 
estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: 

Úlceras venosas, curativos, medicamentos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ferimentos cutâneos de etiologia venosa podem se apresentar de forma variada. Deve-se considerar, para a escolha do 

tratamento, a integridade do tecido, o tamanho e a profundidade da lesão, a capacidade de exsudação e a presença de 

infecção. Através de um levantamento realizado na UBS Chácara do Conde, a respeito dos produtos disponíveis para o 

tratamento de úlceras venosas, constatou-se a disponibilidade dos seguintes produtos: Alginato de Cálcio, Carvão ativado 

com prata, Hidrocoloide, Hidrogel, Hidropolimero, Sulfadiazina de Prata, Papaína, Solução fisiológica 0,9%, e Ácidos graxos 

essenciais. O curativo para a úlcera venosa deve: manter úmido e limpo o leito da ferida, ser capaz de absorver o exsudato, 

ser impermeável a microrganismos, reduzir a dor da úlcera, não causar reação alérgica, agir como uma membrana 

semipermeável, além de fornecer um ambiente térmico. A escolha do tipo de curativo deve-se levar em conta a 

individualidade de cada caso e a disponibilidade do produto no local do tratamento. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O conhecimento dos curativos utilizados em úlceras venosas na área da saúde é pouco abordado nos cursos de Medicina, 

portanto, faz-se necessário o estudo dos tipos de curativos para auxiliar na prescrição do tratamento mais adequado. 
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TITULO Curativos destinados às úlceras venosas 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As úlceras venosas (UV) são lesões crônicas causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual decorrente da disfunção das 

válvulas do sistema venoso superficial e/ou profundo. Com isso, ocorre a obstrução do retorno ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa dos membros inferiores, em que leva ao rompimento das veias e assim, o surgimento das 

úlceras. Esta, é caracterizada pela perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir 

camadas mais profundas. Clinicamente as UV manifestam-se associadas a eritema, edema, dor e calor local dos tecidos ao 

redor da úlcera. As úlceras venosas são um importante problema de saúde pública em razão de sua alta prevalência, 

associada a um elevado custo de tratamento. São responsáveis pela principal causa de úlcera de perna, com uma ocorrência 

que atinge índices de até 80,0%, prevalecendo em mulheres e, geralmente, acometendo pessoas idosas, com idades entre 60 

e 80 anos. Os curativos são a base do tratamento clínico das úlceras, sendo assim, ressalta-se a importância do domínio 

médico dessa técnica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar as úlceras venosas e citar os produtos utilizados para o seu tratamento, com enfoque nos curativos disponíveis 

na Unidade Básica de Saúde Chácara do Conde. 
 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das ulcerações relacionadas ao sistema vascular venoso. O objeto de 

METODOLOGIA 
estudo deste trabalho foram os livros e artigos científicos. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO e 

Google Acadêmico, entre as publicações do período de 2003 a 2018, por meio dos seguintes descritores das áreas da saúde: 

Úlceras venosas, curativos, medicamentos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ferimentos cutâneos de etiologia venosa podem se apresentar de forma variada. Deve-se considerar, para a escolha do 

tratamento, a integridade do tecido, o tamanho e a profundidade da lesão, a capacidade de exsudação e a presença de 

infecção. Através de um levantamento realizado na UBS Chácara do Conde, a respeito dos produtos disponíveis para o 

tratamento de úlceras venosas, constatou-se a disponibilidade dos seguintes produtos: Alginato de Cálcio, Carvão ativado 

com prata, Hidrocoloide, Hidrogel, Hidropolimero, Sulfadiazina de Prata, Papaína, Solução fisiológica 0,9%, e Ácidos graxos 

essenciais. O curativo para a úlcera venosa deve: manter úmido e limpo o leito da ferida, ser capaz de absorver o exsudato, 

ser impermeável a microrganismos, reduzir a dor da úlcera, não causar reação alérgica, agir como uma membrana 

semipermeável, além de fornecer um ambiente térmico. A escolha do tipo de curativo deve-se levar em conta a 

individualidade de cada caso e a disponibilidade do produto no local do tratamento. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O conhecimento dos curativos utilizados em úlceras venosas na área da saúde é pouco abordado nos cursos de Medicina, 

portanto, faz-se necessário o estudo dos tipos de curativos para auxiliar na prescrição do tratamento mais adequado. 
 
 

 
REFERENCIAS 

1 Guimarães Barbosa JA, Nogueira Campos LM. Directrices para el tratamiento de úlcera venosa. Enfermería global, 2010; 

20: 0-0 4 Abbade LPF, Lastória S. Management of patients with venous leg ulcer. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2006; 

81(6): 509-522 
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TITULO 
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 

BAIXADA SANTISTA 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa decorreu da necessidade de realização do Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, 

abordando a temática da família da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde a observação da família, o 

começo dos sinais até a confirmação do diagnóstico e o papel do Assistente Social na efetivação das políticas públicas para 

a conquista de seus direitos, sendo este o principal objetivo desta pesquisaO autismo é um transtorno orgânico e trata-se de 

um distúrbio do comportamento que se manifesta precocemente e interfere em várias áreas do desenvolvimento, de forma 

crônica. No Brasil, apenas no final da década de 90 que o autismo passou a fazer parte da literatura nacional. A LEI Nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, onde no § 2o a pessoa com 

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O Serviço Social tem sua 

atuação voltada para as necessidades emergentes do ser humano, buscando uma análise crítica da realidade e a elaboração 

de propostas de alternativas de atendimento a essas necessidades, nesse sentido trata-se de um campo profissional que 

pode contribuir significativamente na melhoria das condições dessa parcela da população (AQUINO, 2007, p.12) 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

° Objetivo Geral Descrever a contribuição do assistente social diante dos direitos legais da pessoa com TEA de modo a 

associar a expressão da questão social nesse cenário. °Objetivos Específicos • Conhecer a problemática da família para a 

efetivação dos direitos das crianças com TEA; • Analisar a atuação do Assistente Social nas ações desenvolvidas junto as 

famílias dessas crianças. 
 

 

 
A metodologia, segundo MINAYO (1993), constitui-se como um instrumento de abordagem da realidade, integrando as 

ideias veiculadas a partir da teoria, comportando o arcabouço teórico tomado pelo pesquisador as técnicas de aproximações 

METODOLOGIA 
do real, e ainda, a criatividade do sujeito que se dedica para construir o estudo. Abordaremos o objeto de investigação por 

meio de pesquisa qualitativa e num estudo exploratório, utilizando-se como coleta de dados. A pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentando o resultado no modo analítico-descritivo. Os dados serão organizados, analisados de acordo com 

o referencial teórico e apresentados nos capítulos que integrarão esse projeto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que ao final desta pesquisa alcancemos a resposta da pergunta de pesquisa esclarecendo o papel do Assistente 

social no atendimento a essas famílias. Mostrando de que forma a atuação profissional pode intervir para a efetivação dos 

direitos sociais das crianças e adolescentes com autismo. Direitos que são garantidos por lei, porém muitas vezes 

desconhecidos pela população. 
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°AQUINO, Gláucia Heloísa Malzoni de. Serviço Social junto a autistas e seus familiares: Uma avaliação e proposta de 

intervenção. Programa de PósGraduação em Educação Especial – UFSCar, 2002. °Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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TITULO 
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 

BAIXADA SANTISTA 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa decorreu da necessidade de realização do Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, 

abordando a temática da família da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde a observação da família, o 

começo dos sinais até a confirmação do diagnóstico e o papel do Assistente Social na efetivação das políticas públicas para 

a conquista de seus direitos, sendo este o principal objetivo desta pesquisaO autismo é um transtorno orgânico e trata-se de 

um distúrbio do comportamento que se manifesta precocemente e interfere em várias áreas do desenvolvimento, de forma 

crônica. No Brasil, apenas no final da década de 90 que o autismo passou a fazer parte da literatura nacional. A LEI Nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, onde no § 2o a pessoa com 

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O Serviço Social tem sua 

atuação voltada para as necessidades emergentes do ser humano, buscando uma análise crítica da realidade e a elaboração 

de propostas de alternativas de atendimento a essas necessidades, nesse sentido trata-se de um campo profissional que 

pode contribuir significativamente na melhoria das condições dessa parcela da população (AQUINO, 2007, p.12) 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

° Objetivo Geral Descrever a contribuição do assistente social diante dos direitos legais da pessoa com TEA de modo a 

associar a expressão da questão social nesse cenário. °Objetivos Específicos • Conhecer a problemática da família para a 

efetivação dos direitos das crianças com TEA; • Analisar a atuação do Assistente Social nas ações desenvolvidas junto as 

famílias dessas crianças. 
 

 

 
A metodologia, segundo MINAYO (1993), constitui-se como um instrumento de abordagem da realidade, integrando as 

ideias veiculadas a partir da teoria, comportando o arcabouço teórico tomado pelo pesquisador as técnicas de aproximações 

METODOLOGIA 
do real, e ainda, a criatividade do sujeito que se dedica para construir o estudo. Abordaremos o objeto de investigação por 

meio de pesquisa qualitativa e num estudo exploratório, utilizando-se como coleta de dados. A pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentando o resultado no modo analítico-descritivo. Os dados serão organizados, analisados de acordo com 

o referencial teórico e apresentados nos capítulos que integrarão esse projeto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que ao final desta pesquisa alcancemos a resposta da pergunta de pesquisa esclarecendo o papel do Assistente 

social no atendimento a essas famílias. Mostrando de que forma a atuação profissional pode intervir para a efetivação dos 

direitos sociais das crianças e adolescentes com autismo. Direitos que são garantidos por lei, porém muitas vezes 

desconhecidos pela população. 
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°AQUINO, Gláucia Heloísa Malzoni de. Serviço Social junto a autistas e seus familiares: Uma avaliação e proposta de 

intervenção. Programa de PósGraduação em Educação Especial – UFSCar, 2002. °Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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TITULO 
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO ÀS FAMÍLIAS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA 

BAIXADA SANTISTA 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A presente pesquisa decorreu da necessidade de realização do Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, 

abordando a temática da família da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde a observação da família, o 

começo dos sinais até a confirmação do diagnóstico e o papel do Assistente Social na efetivação das políticas públicas para 

a conquista de seus direitos, sendo este o principal objetivo desta pesquisaO autismo é um transtorno orgânico e trata-se de 

um distúrbio do comportamento que se manifesta precocemente e interfere em várias áreas do desenvolvimento, de forma 

crônica. No Brasil, apenas no final da década de 90 que o autismo passou a fazer parte da literatura nacional. A LEI Nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, onde no § 2o a pessoa com 

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O Serviço Social tem sua 

atuação voltada para as necessidades emergentes do ser humano, buscando uma análise crítica da realidade e a elaboração 

de propostas de alternativas de atendimento a essas necessidades, nesse sentido trata-se de um campo profissional que 

pode contribuir significativamente na melhoria das condições dessa parcela da população (AQUINO, 2007, p.12) 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

° Objetivo Geral Descrever a contribuição do assistente social diante dos direitos legais da pessoa com TEA de modo a 

associar a expressão da questão social nesse cenário. °Objetivos Específicos • Conhecer a problemática da família para a 

efetivação dos direitos das crianças com TEA; • Analisar a atuação do Assistente Social nas ações desenvolvidas junto as 

famílias dessas crianças. 
 

 

 
A metodologia, segundo MINAYO (1993), constitui-se como um instrumento de abordagem da realidade, integrando as 

ideias veiculadas a partir da teoria, comportando o arcabouço teórico tomado pelo pesquisador as técnicas de aproximações 

METODOLOGIA 
do real, e ainda, a criatividade do sujeito que se dedica para construir o estudo. Abordaremos o objeto de investigação por 

meio de pesquisa qualitativa e num estudo exploratório, utilizando-se como coleta de dados. A pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentando o resultado no modo analítico-descritivo. Os dados serão organizados, analisados de acordo com 

o referencial teórico e apresentados nos capítulos que integrarão esse projeto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que ao final desta pesquisa alcancemos a resposta da pergunta de pesquisa esclarecendo o papel do Assistente 

social no atendimento a essas famílias. Mostrando de que forma a atuação profissional pode intervir para a efetivação dos 

direitos sociais das crianças e adolescentes com autismo. Direitos que são garantidos por lei, porém muitas vezes 

desconhecidos pela população. 
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°AQUINO, Gláucia Heloísa Malzoni de. Serviço Social junto a autistas e seus familiares: Uma avaliação e proposta de 
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INTRODUCAO 

A presente pesquisa decorreu da necessidade de realização do Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, 

abordando a temática da família da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde a observação da família, o 

começo dos sinais até a confirmação do diagnóstico e o papel do Assistente Social na efetivação das políticas públicas para 

a conquista de seus direitos, sendo este o principal objetivo desta pesquisaO autismo é um transtorno orgânico e trata-se de 

um distúrbio do comportamento que se manifesta precocemente e interfere em várias áreas do desenvolvimento, de forma 

crônica. No Brasil, apenas no final da década de 90 que o autismo passou a fazer parte da literatura nacional. A LEI Nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, onde no § 2o a pessoa com 

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. O Serviço Social tem sua 

atuação voltada para as necessidades emergentes do ser humano, buscando uma análise crítica da realidade e a elaboração 

de propostas de alternativas de atendimento a essas necessidades, nesse sentido trata-se de um campo profissional que 

pode contribuir significativamente na melhoria das condições dessa parcela da população (AQUINO, 2007, p.12) 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

° Objetivo Geral Descrever a contribuição do assistente social diante dos direitos legais da pessoa com TEA de modo a 

associar a expressão da questão social nesse cenário. °Objetivos Específicos • Conhecer a problemática da família para a 

efetivação dos direitos das crianças com TEA; • Analisar a atuação do Assistente Social nas ações desenvolvidas junto as 

famílias dessas crianças. 
 

 

 
A metodologia, segundo MINAYO (1993), constitui-se como um instrumento de abordagem da realidade, integrando as 

ideias veiculadas a partir da teoria, comportando o arcabouço teórico tomado pelo pesquisador as técnicas de aproximações 

METODOLOGIA 
do real, e ainda, a criatividade do sujeito que se dedica para construir o estudo. Abordaremos o objeto de investigação por 

meio de pesquisa qualitativa e num estudo exploratório, utilizando-se como coleta de dados. A pesquisa bibliográfica e 

documental, apresentando o resultado no modo analítico-descritivo. Os dados serão organizados, analisados de acordo com 

o referencial teórico e apresentados nos capítulos que integrarão esse projeto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que ao final desta pesquisa alcancemos a resposta da pergunta de pesquisa esclarecendo o papel do Assistente 

social no atendimento a essas famílias. Mostrando de que forma a atuação profissional pode intervir para a efetivação dos 

direitos sociais das crianças e adolescentes com autismo. Direitos que são garantidos por lei, porém muitas vezes 

desconhecidos pela população. 
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°AQUINO, Gláucia Heloísa Malzoni de. Serviço Social junto a autistas e seus familiares: Uma avaliação e proposta de 

intervenção. Programa de PósGraduação em Educação Especial – UFSCar, 2002. °Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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TITULO INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS INTERNOS: CASO DSM – DUTCH STATE MINEST 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo BALLOU, R. H. (2006), a identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, 

transporte e PPCP), constata que cada uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto 

reflete no resultado da empresa analisada em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de 

materiais a serem utilizados no consumo direto ou indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia 

e facilita a produção mantendo disponíveis os materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre 

eventuais falta de itens conforme o estoque for esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) 

devido a boa gestão, contribui para o bom andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado 

seja produzido no tempo certo e na quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma 

transparente. A área de Transporte tem uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos 

acabados zelando pela segurança e integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo 

estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS INTERNOS: CASO DSM – DUTCH STATE MINEST 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo BALLOU, R. H. (2006), a identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, 

transporte e PPCP), constata que cada uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto 

reflete no resultado da empresa analisada em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de 

materiais a serem utilizados no consumo direto ou indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia 

e facilita a produção mantendo disponíveis os materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre 

eventuais falta de itens conforme o estoque for esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) 

devido a boa gestão, contribui para o bom andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado 

seja produzido no tempo certo e na quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma 

transparente. A área de Transporte tem uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos 

acabados zelando pela segurança e integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo 

estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS INTERNOS: CASO DSM – DUTCH STATE MINEST 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo BALLOU, R. H. (2006), a identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, 

transporte e PPCP), constata que cada uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto 

reflete no resultado da empresa analisada em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de 

materiais a serem utilizados no consumo direto ou indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia 

e facilita a produção mantendo disponíveis os materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre 

eventuais falta de itens conforme o estoque for esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) 

devido a boa gestão, contribui para o bom andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado 

seja produzido no tempo certo e na quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma 

transparente. A área de Transporte tem uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos 

acabados zelando pela segurança e integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo 

estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS LOGÍSTICOS INTERNOS: CASO DSM – DUTCH STATE MINEST 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na indústria manufatureira, seja ela de transformação ou fabricação de bens de consumo, a logística é uma importante área 

de apoio, para que os processos produtivos sejam cada vez mais eficientes. Não é diferente na DSM, que trabalha no ramo 

de pré mistura para ração. Dentro do contexto Operacional temos a integração de processos como Produção, Qualidade, 

Compras e a Logística, e suas várias atividades que também necessitam de tal integração. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender e identificar como a funcionalidade e a integração das subáreas da logística podem contribuir de forma 

estratégica para a obtenção de melhores resultados da empresa analisada, apoiando as áreas Comerciais e alinhando as 

estratégias com a área financeira da organização. 
 

 

 
Aplica-se aqui a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, que procura melhorar a forma de apresentação 

METODOLOGIA 
do assunto deixando o entendimento para todos os participantes do caso se familiarizem com os fatores atuais e 

subsequentes das demais etapas. Foram coletados dados secundários como revistas, livros e fontes disponíveis na mídia 

eletrônica, além do conhecimento da empresa em análise. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo BALLOU, R. H. (2006), a identificação e a compreensão da funcionalidade das subáreas (compras, estoque, 

transporte e PPCP), constata que cada uma delas contribui para um bom andamento das operações internas e que isto 

reflete no resultado da empresa analisada em outras áreas da mesma. O setor de compras garante o suprimento de 

materiais a serem utilizados no consumo direto ou indireto de fabricação dos produtos acabados. O setor de estoque auxilia 

e facilita a produção mantendo disponíveis os materiais a serem usados e também informando ao setor de compras sobre 

eventuais falta de itens conforme o estoque for esvaziado. O PPCP (planejamento, programação e controle de produção) 

devido a boa gestão, contribui para o bom andamento da produção da empresa, garantindo para que aquilo que foi planejado 

seja produzido no tempo certo e na quantidade programada, cumprindo com responsabilidade seus deveres de forma 

transparente. A área de Transporte tem uma missão importante que é garantir que o consumidor final receba os produtos 

acabados zelando pela segurança e integridade, garantindo pontualidade na entrega dos bens de consumo no tempo 

estipulado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O artigo tem o propósito de apresentar a dimensão da logística dentro da empresa analisada, assim como para qualquer 

outra organização. Por meio da pesquisa e análise foi possível perceber a importância das quatro subáreas como 

oportunidade de obter maior desempenho e o quanto as Operações podem agregar resultados para as demais áreas da 

Organização. A identificação permite também conhecer o fluxo dos processos e a oportunidade de melhoria, aumentando 

ainda mais a eficiência e os resultados na logística interna da empresa. 
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TITULO Meios de comunicação na conscientização da população a respeito do câncer de mama 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o tipo mais comum de neoplasia em mulheres em todo o mundo. Quando diagnosticado precocemente 

pode ser tratado de forma bastante efetiva, com grandes chances de preservação da mama, enquanto um diagnóstico tardio 

pode acarretar em pior prognóstico. Por isso, a prevenção do câncer de mama é de extrema importância, desde o controle 

dos fatores de risco modificáveis até a realização do rastreamento, composto pelo exame clínico das mamas (ECM) e pela 

mamografia. A promoção da educação em saúde individual e coletiva da comunidade, a fim de conscientizar sobre a 

prevenção e os riscos do câncer de mama é essencial, já que possibilita o diagnóstico mais precoce, e por sua vez, a 

redução da morbimortalidade causada pela doença. Para exercer tal promoção, estratégias midiáticas, principalmente pela 

internet, podem ser grandes aliadas, já que hoje são vistas como fonte de autocuidado e conhecimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo identificar o impacto dos meios de comunicação na conscientização da população 

sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês e português, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora as taxas de detecção precoce tenham aumentado, os registros de casos novos ainda correspondem à doença 

localmente avançada. Além disso, estudos apontam que o conhecimento sobre métodos adequados de prevenção ainda 

apresenta falhas, já que é proporcional ao grau de escolaridade e o nível socioeconômico. Sendo assim, as taxas de 

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, provavelmente porque o diagnóstico ocorre em estádios avançados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Atualmente, os grandes meios de comunicação possuem um grande poder na atualização do conhecimento, 

conscientização e autocuidado da população em geral. No entanto, a importância da realização do rastreamento para o 

câncer de mama continua sendo pouco disseminada e/ou até menosprezada, resultando em um diagnóstico tardio e, 

consequentemente, um pior prognóstico. Portanto, é de fundamental importância que o câncer de mama e seus exames de 

detecção precoce sejam melhor divulgados, sendo os meios de comunicação grandes aliados nesse processo. 
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TITULO Meios de comunicação na conscientização da população a respeito do câncer de mama 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o tipo mais comum de neoplasia em mulheres em todo o mundo. Quando diagnosticado precocemente 

pode ser tratado de forma bastante efetiva, com grandes chances de preservação da mama, enquanto um diagnóstico tardio 

pode acarretar em pior prognóstico. Por isso, a prevenção do câncer de mama é de extrema importância, desde o controle 

dos fatores de risco modificáveis até a realização do rastreamento, composto pelo exame clínico das mamas (ECM) e pela 

mamografia. A promoção da educação em saúde individual e coletiva da comunidade, a fim de conscientizar sobre a 

prevenção e os riscos do câncer de mama é essencial, já que possibilita o diagnóstico mais precoce, e por sua vez, a 

redução da morbimortalidade causada pela doença. Para exercer tal promoção, estratégias midiáticas, principalmente pela 

internet, podem ser grandes aliadas, já que hoje são vistas como fonte de autocuidado e conhecimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo identificar o impacto dos meios de comunicação na conscientização da população 

sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês e português, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora as taxas de detecção precoce tenham aumentado, os registros de casos novos ainda correspondem à doença 

localmente avançada. Além disso, estudos apontam que o conhecimento sobre métodos adequados de prevenção ainda 

apresenta falhas, já que é proporcional ao grau de escolaridade e o nível socioeconômico. Sendo assim, as taxas de 

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, provavelmente porque o diagnóstico ocorre em estádios avançados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Atualmente, os grandes meios de comunicação possuem um grande poder na atualização do conhecimento, 

conscientização e autocuidado da população em geral. No entanto, a importância da realização do rastreamento para o 

câncer de mama continua sendo pouco disseminada e/ou até menosprezada, resultando em um diagnóstico tardio e, 

consequentemente, um pior prognóstico. Portanto, é de fundamental importância que o câncer de mama e seus exames de 

detecção precoce sejam melhor divulgados, sendo os meios de comunicação grandes aliados nesse processo. 
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TITULO Meios de comunicação na conscientização da população a respeito do câncer de mama 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer de mama é o tipo mais comum de neoplasia em mulheres em todo o mundo. Quando diagnosticado precocemente 

pode ser tratado de forma bastante efetiva, com grandes chances de preservação da mama, enquanto um diagnóstico tardio 

pode acarretar em pior prognóstico. Por isso, a prevenção do câncer de mama é de extrema importância, desde o controle 

dos fatores de risco modificáveis até a realização do rastreamento, composto pelo exame clínico das mamas (ECM) e pela 

mamografia. A promoção da educação em saúde individual e coletiva da comunidade, a fim de conscientizar sobre a 

prevenção e os riscos do câncer de mama é essencial, já que possibilita o diagnóstico mais precoce, e por sua vez, a 

redução da morbimortalidade causada pela doença. Para exercer tal promoção, estratégias midiáticas, principalmente pela 

internet, podem ser grandes aliadas, já que hoje são vistas como fonte de autocuidado e conhecimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem como objetivo identificar o impacto dos meios de comunicação na conscientização da população 

sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados on-line Lilacs, Medline e Scielo, de artigos 

nacionais e internacionais, em inglês e português, publicados no período de 2013 a 2018. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Embora as taxas de detecção precoce tenham aumentado, os registros de casos novos ainda correspondem à doença 

localmente avançada. Além disso, estudos apontam que o conhecimento sobre métodos adequados de prevenção ainda 

apresenta falhas, já que é proporcional ao grau de escolaridade e o nível socioeconômico. Sendo assim, as taxas de 

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, provavelmente porque o diagnóstico ocorre em estádios avançados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Atualmente, os grandes meios de comunicação possuem um grande poder na atualização do conhecimento, 

conscientização e autocuidado da população em geral. No entanto, a importância da realização do rastreamento para o 

câncer de mama continua sendo pouco disseminada e/ou até menosprezada, resultando em um diagnóstico tardio e, 

consequentemente, um pior prognóstico. Portanto, é de fundamental importância que o câncer de mama e seus exames de 

detecção precoce sejam melhor divulgados, sendo os meios de comunicação grandes aliados nesse processo. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou (2006) a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental 

para concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom 

funcionamento de todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais 

necessários para a necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o 

programa de produção para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais 

setores. O setor de estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de 

acordo com o programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, 

garantindo segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou (2006) a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental 

para concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom 

funcionamento de todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais 

necessários para a necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o 

programa de produção para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais 

setores. O setor de estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de 

acordo com o programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, 

garantindo segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou (2006) a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental 

para concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom 

funcionamento de todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais 

necessários para a necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o 

programa de produção para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais 

setores. O setor de estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de 

acordo com o programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, 

garantindo segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou (2006) a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental 

para concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom 

funcionamento de todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais 

necessários para a necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o 

programa de produção para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais 

setores. O setor de estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de 

acordo com o programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, 

garantindo segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO NA EMPRESA NOVARTIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No mundo atual, as empresas buscam estar sempre prontas para atender as necessidades de seus clientes, independente da 

sua localização, trabalhando para se interligarem cada vez mais neste mundo globalizado. As empresas buscam sempre um 

diferencial para conquistar os consumidores, que com o passar do tempo estão cada vez mais exigentes, na busca de 

produtos com alta qualidade. Toda área de uma determinada companhia tem a sua importância, pois cada uma trabalha para 

atender a estratégia da empresa. Neste processo não pode haver nenhum desperdício ou gasto financeiro sem necessidade. 

Nesse sentido, a área de logística deve estar sempre pronta para atender todas as necessidades da companhia 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a integração dos processos logísticos com os demais processos gerenciais da empresa Novartis, tendo em vista o 

aumento da competitividade e as exigências dos consumidores, através do uso de tecnologia e de ferramentas que 

possibilitam melhores resultados, contribuindo dessa forma com a estratégia da organização. 
 

 

 
Este artigo foi desenvolvido utilizando dados secundários. Para o seu desenvolvimento aplicou-se metodologia exploratória, 

METODOLOGIA 
com analise qualitativa sobre a organização, visando à melhoria da forma de apresentação a fim de promover facilidade no 

diagnóstico das informações. Foi analisada uma Indústria Farmacêutica de São Paulo-SP, nas Subáreas da logística dos 

setores de PPCP, compras, estoque e transporte. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Ballou (2006) a análise dos papéis das subáreas da logística (compra, estoque, PPCP e transporte), é fundamental 

para concluir que a interligação entre os setores é primordial para a estratégia da companhia, para ter um bom 

funcionamento de todas operações logísticas, o setor de compras responsável por garantir a compra de todos os materiais 

necessários para a necessidade de produção, recebendo está informação do setor PPCP que é responsável por montar o 

programa de produção para atender a estratégia dá companhia, além de passar todas as suas necessidades para os demais 

setores. O setor de estoque é responsável por receber todos os materiais, garantir um bom armazenamento e separa-los de 

acordo com o programa de produção. O transporte é fundamental para levar o produto acabado até o consumidor final, 

garantindo segurança e pontualidade na entrega. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esse artigo mostra a grande importância de um bom planejamento Logístico para funcionamento da empresa analisada e 

como as subáreas envolvidas contribuem para o bom andamento da companhia. A boa integração, comunicação, estratégias 

de funcionamento, decisões precisas e o trabalho em equipe realizado com comprometimento são os pontos chaves para o 

sucesso de uma empresa, e a ausência deles podem resultar no fim de uma organização. 
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TITULO Sinais e sintomas primários da Diabetes Melito tipo 1 e sua fisiopatogenia - uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) é identificado etiologicamente, como a destruição de células beta do pâncreas, levando à deficiência completa de 

insulina Pode ser de origem auto-imune, muitas vezes identificado pelo próprio paciente, ou idiopático, que é caracterizado tanto pela ausência de 

insulite, como dos anticorpos relacionados ao diabetes auto-imune. A maior parte dos pacientes portadores de DMT1, ao receber o diagnóstico 

apresentam sinais e sintomas semelhantes, o que representa inclusive o motivo de procura ao atendimento médico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar as manifestações clínicas primárias comuns em pacientes portadores do DMT1 e suas justificativas fisiopatológicas a fim de entender 

suas correlações clínicas. 
 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de estudos científicos em bases de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Library, Scopus), no período de 2000 

à 2018 em todos os idiomas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O paciente portador de DMT1, em sua grande maioria, apresenta um quadro clinico típico, com sintomas e sinais clássicos, como a hiperglicemia que 

refere-se a alta quantidade de glicose no sangue, devido a insuficiência de insulina que dificulta/diminui a utilização de glicose pelos músculos, tecido 

adiposo e pelo fígado, consequentemente há glicosúria, que é a presença de glicose na urina, pois os rins estão sobrecarregados, não desempenhando 

sua função adequada. Na presença da glicosúria há uma perda excessiva de eletrólitos, acarretando também uma perda de líquidos, caracterizando a 

poliúria que é o aumento do volume urinário e a polidipsia que é o aumento da ingestão de água, também gerada pela hiperosmolaridade do plasma. É 

muito comum o quadro de polifagia (aumento do apetite) e a perda de excessiva de peso, pois há uma reserva calórica diminuída e há a degradação 

de lipídeos, aumentando os corpos cetònicos,podendo desenvolver um quadro de acidose. Em decorrência do quadro clinico apresentado, da 

dificuldade do paciente em utilizar a glicose pelos tecidos, é comum verificar os sintomas de fraqueza, cansaço físico, desânimo, infecções de repetição 

(pois com o mau funcionamento da insulina, tem-se alterações fisiológicas que comprometem a capacidade imunológica e a inflamatória) e lesões 

cutâneas, como a acantose nigricans, devido a resistência da insulina, além de outras lesões indiretamente relacionadas à mesma. Frente aos sintomas 

apresentados pelo paciente o profissional médico solicitará os exames complementares para a confirmação da doença, tal como o teste de 

hemoglobina glicada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A DMT1 é uma das mais prevalentes doenças endócrinas. O conhecimento de suas manifestações clínicas primárias tais como de suas justificativas 

fisiopatogênicas são de relevância tanto para um diagnóstico precoce quanto para a instituição de um tratamento adequado. Como nem todos os 

pacientes apresentam todos os sintomas primários da doença, é importante para o médico saber identificar individualmente suas manifestações 

clínicas. 
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TITULO Sinais e sintomas primários da Diabetes Melito tipo 1 e sua fisiopatogenia - uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) é identificado etiologicamente, como a destruição de células beta do pâncreas, levando à deficiência completa de 

insulina Pode ser de origem auto-imune, muitas vezes identificado pelo próprio paciente, ou idiopático, que é caracterizado tanto pela ausência de 

insulite, como dos anticorpos relacionados ao diabetes auto-imune. A maior parte dos pacientes portadores de DMT1, ao receber o diagnóstico 

apresentam sinais e sintomas semelhantes, o que representa inclusive o motivo de procura ao atendimento médico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar as manifestações clínicas primárias comuns em pacientes portadores do DMT1 e suas justificativas fisiopatológicas a fim de entender 

suas correlações clínicas. 
 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de estudos científicos em bases de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Library, Scopus), no período de 2000 

à 2018 em todos os idiomas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O paciente portador de DMT1, em sua grande maioria, apresenta um quadro clinico típico, com sintomas e sinais clássicos, como a hiperglicemia que 

refere-se a alta quantidade de glicose no sangue, devido a insuficiência de insulina que dificulta/diminui a utilização de glicose pelos músculos, tecido 

adiposo e pelo fígado, consequentemente há glicosúria, que é a presença de glicose na urina, pois os rins estão sobrecarregados, não desempenhando 

sua função adequada. Na presença da glicosúria há uma perda excessiva de eletrólitos, acarretando também uma perda de líquidos, caracterizando a 

poliúria que é o aumento do volume urinário e a polidipsia que é o aumento da ingestão de água, também gerada pela hiperosmolaridade do plasma. É 

muito comum o quadro de polifagia (aumento do apetite) e a perda de excessiva de peso, pois há uma reserva calórica diminuída e há a degradação 

de lipídeos, aumentando os corpos cetònicos,podendo desenvolver um quadro de acidose. Em decorrência do quadro clinico apresentado, da 

dificuldade do paciente em utilizar a glicose pelos tecidos, é comum verificar os sintomas de fraqueza, cansaço físico, desânimo, infecções de repetição 

(pois com o mau funcionamento da insulina, tem-se alterações fisiológicas que comprometem a capacidade imunológica e a inflamatória) e lesões 

cutâneas, como a acantose nigricans, devido a resistência da insulina, além de outras lesões indiretamente relacionadas à mesma. Frente aos sintomas 

apresentados pelo paciente o profissional médico solicitará os exames complementares para a confirmação da doença, tal como o teste de 

hemoglobina glicada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A DMT1 é uma das mais prevalentes doenças endócrinas. O conhecimento de suas manifestações clínicas primárias tais como de suas justificativas 

fisiopatogênicas são de relevância tanto para um diagnóstico precoce quanto para a instituição de um tratamento adequado. Como nem todos os 

pacientes apresentam todos os sintomas primários da doença, é importante para o médico saber identificar individualmente suas manifestações 

clínicas. 
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TITULO Sinais e sintomas primários da Diabetes Melito tipo 1 e sua fisiopatogenia - uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) é identificado etiologicamente, como a destruição de células beta do pâncreas, levando à deficiência completa de 

insulina Pode ser de origem auto-imune, muitas vezes identificado pelo próprio paciente, ou idiopático, que é caracterizado tanto pela ausência de 

insulite, como dos anticorpos relacionados ao diabetes auto-imune. A maior parte dos pacientes portadores de DMT1, ao receber o diagnóstico 

apresentam sinais e sintomas semelhantes, o que representa inclusive o motivo de procura ao atendimento médico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar as manifestações clínicas primárias comuns em pacientes portadores do DMT1 e suas justificativas fisiopatológicas a fim de entender 

suas correlações clínicas. 
 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de estudos científicos em bases de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Library, Scopus), no período de 2000 

à 2018 em todos os idiomas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O paciente portador de DMT1, em sua grande maioria, apresenta um quadro clinico típico, com sintomas e sinais clássicos, como a hiperglicemia que 

refere-se a alta quantidade de glicose no sangue, devido a insuficiência de insulina que dificulta/diminui a utilização de glicose pelos músculos, tecido 

adiposo e pelo fígado, consequentemente há glicosúria, que é a presença de glicose na urina, pois os rins estão sobrecarregados, não desempenhando 

sua função adequada. Na presença da glicosúria há uma perda excessiva de eletrólitos, acarretando também uma perda de líquidos, caracterizando a 

poliúria que é o aumento do volume urinário e a polidipsia que é o aumento da ingestão de água, também gerada pela hiperosmolaridade do plasma. É 

muito comum o quadro de polifagia (aumento do apetite) e a perda de excessiva de peso, pois há uma reserva calórica diminuída e há a degradação 

de lipídeos, aumentando os corpos cetònicos,podendo desenvolver um quadro de acidose. Em decorrência do quadro clinico apresentado, da 

dificuldade do paciente em utilizar a glicose pelos tecidos, é comum verificar os sintomas de fraqueza, cansaço físico, desânimo, infecções de repetição 

(pois com o mau funcionamento da insulina, tem-se alterações fisiológicas que comprometem a capacidade imunológica e a inflamatória) e lesões 

cutâneas, como a acantose nigricans, devido a resistência da insulina, além de outras lesões indiretamente relacionadas à mesma. Frente aos sintomas 

apresentados pelo paciente o profissional médico solicitará os exames complementares para a confirmação da doença, tal como o teste de 

hemoglobina glicada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A DMT1 é uma das mais prevalentes doenças endócrinas. O conhecimento de suas manifestações clínicas primárias tais como de suas justificativas 

fisiopatogênicas são de relevância tanto para um diagnóstico precoce quanto para a instituição de um tratamento adequado. Como nem todos os 

pacientes apresentam todos os sintomas primários da doença, é importante para o médico saber identificar individualmente suas manifestações 

clínicas. 
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TITULO Sinais e sintomas primários da Diabetes Melito tipo 1 e sua fisiopatogenia - uma revisão literária 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1) é identificado etiologicamente, como a destruição de células beta do pâncreas, levando à deficiência completa de 

insulina Pode ser de origem auto-imune, muitas vezes identificado pelo próprio paciente, ou idiopático, que é caracterizado tanto pela ausência de 

insulite, como dos anticorpos relacionados ao diabetes auto-imune. A maior parte dos pacientes portadores de DMT1, ao receber o diagnóstico 

apresentam sinais e sintomas semelhantes, o que representa inclusive o motivo de procura ao atendimento médico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar as manifestações clínicas primárias comuns em pacientes portadores do DMT1 e suas justificativas fisiopatológicas a fim de entender 

suas correlações clínicas. 
 

METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica de estudos científicos em bases de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane Library, Scopus), no período de 2000 

à 2018 em todos os idiomas. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O paciente portador de DMT1, em sua grande maioria, apresenta um quadro clinico típico, com sintomas e sinais clássicos, como a hiperglicemia que 

refere-se a alta quantidade de glicose no sangue, devido a insuficiência de insulina que dificulta/diminui a utilização de glicose pelos músculos, tecido 

adiposo e pelo fígado, consequentemente há glicosúria, que é a presença de glicose na urina, pois os rins estão sobrecarregados, não desempenhando 

sua função adequada. Na presença da glicosúria há uma perda excessiva de eletrólitos, acarretando também uma perda de líquidos, caracterizando a 

poliúria que é o aumento do volume urinário e a polidipsia que é o aumento da ingestão de água, também gerada pela hiperosmolaridade do plasma. É 

muito comum o quadro de polifagia (aumento do apetite) e a perda de excessiva de peso, pois há uma reserva calórica diminuída e há a degradação 

de lipídeos, aumentando os corpos cetònicos,podendo desenvolver um quadro de acidose. Em decorrência do quadro clinico apresentado, da 

dificuldade do paciente em utilizar a glicose pelos tecidos, é comum verificar os sintomas de fraqueza, cansaço físico, desânimo, infecções de repetição 

(pois com o mau funcionamento da insulina, tem-se alterações fisiológicas que comprometem a capacidade imunológica e a inflamatória) e lesões 

cutâneas, como a acantose nigricans, devido a resistência da insulina, além de outras lesões indiretamente relacionadas à mesma. Frente aos sintomas 

apresentados pelo paciente o profissional médico solicitará os exames complementares para a confirmação da doença, tal como o teste de 

hemoglobina glicada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A DMT1 é uma das mais prevalentes doenças endócrinas. O conhecimento de suas manifestações clínicas primárias tais como de suas justificativas 

fisiopatogênicas são de relevância tanto para um diagnóstico precoce quanto para a instituição de um tratamento adequado. Como nem todos os 

pacientes apresentam todos os sintomas primários da doença, é importante para o médico saber identificar individualmente suas manifestações 

clínicas. 
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TITULO Tamponamento nasal posterior em paciente politraumatizado- revisão de literatura. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em 2003, Mahmood et al., apontam que traumas maxilofaciais podem causar injúrias da mucosa do seio nasal, paranasais e 

vasos sanguíneos subjacentes com ou sem fraturas dos ossos da face, levando a epistaxe. Epistaxe é definida como o 

sangramento proveniente da mucosa nasal.3 Calcula-se que apenas 6% dos casos de sangramento nasal necessitem de 

intervenção médica para contenção do sangramento, apresentando baixa mortalidade. 4 As causas mais comuns incluem 

traumas, infecções, drogas ilícitas, medicamentos tópicos, entre outros. 5,6 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisão de literatura elucidando as técnicas, indicações e contra-indicações do procedimento de tamponamento nasal 

posterior em paciente politraumatizado 
 

METODOLOGIA Revisão de literatura nas bases de dados encontrados no Pubmed, Capes e Scielo de 1984 a 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Meirelles et al. (2012) afirmam que tamponamento nasal é indicado quando as medidas iniciais e medidas adjuvantes não 

surtem efeito, ou quando estamos diante de um sangramento posterior de grande volume ou até mesmo para interromper o 

sangramento até que uma abordagem cirúrgica seja efetuada.5 Segundo Fonseca et al (2015), um método bastante 

confiável para interromper a hemorragia nasal posterior é realizar o procedimento com o auxílio de um cateter de Foley. Em 

2012, Meirelles et al. apontoaram a gaze estéril como alternativa para realização do tamponamento posterior. 5 ² Em 2015, 

Fonseca et al. também indicaram a anestesia nasal do paciente antes do início do tamponamento posterior.2 São inúmeras 

as desvantagens provenientes do tamponamento nasal posterior. No ano de 1992, Wurman et al. pontuam os seguintes 

inconvenientes do tampão nasal posterior: a permanência prolongada, a hipóxia e hipoventilação decorrentes da presença 

do tampão. Este mesmo autor ainda aponta que a sonda mantida por período prolongado sobre uma mesma região da 

narina pode ocasionar a formação de cicatrizes ou mesmo de áreas de necrose nos pontos de maior pressão. 12 E as 

complicações resultantes deste procedimento também são presentes. Fairbanks, em 1986, lista as seguintes complicações: 

colapso cardiovascular, falha no controle do sangramento, laceração do palato mole, injúrias às narinas e columela, 

laceração de mucosa, perfuração do septo, hipóxia, infecções, síndrome do choque tóxico, entre outras. 13 Devido a grande 

possibilidade de infecções pela presença do tampão nasal posterior, indica-se a administração de antibióticos após a 

realização do procedimento. Entretanto, Barbour em 1984, aponta que a cobertura antibiótica nem sempre é efetiva. 14 

Fonseca et al. (2015), indicam cautela durante o procedimento de cauterização elétrica pois uma das principais 

complicações que pode ocorrer pela cauterização excessiva é a perfuração do septo ou exposição da cartilagem. 2 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar das desvantagens e possíveis complicações graves que o tamponamento nasal posterior pode apresentar, este 

procedimento se faz válido se realizado com cautela, com a indicação correta e por um profissional apto para a realização do 

procedimento e manejo de eventuais intercorrências 
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TITULO Tamponamento nasal posterior em paciente politraumatizado- revisão de literatura. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em 2003, Mahmood et al., apontam que traumas maxilofaciais podem causar injúrias da mucosa do seio nasal, paranasais e 

vasos sanguíneos subjacentes com ou sem fraturas dos ossos da face, levando a epistaxe. Epistaxe é definida como o 

sangramento proveniente da mucosa nasal.3 Calcula-se que apenas 6% dos casos de sangramento nasal necessitem de 

intervenção médica para contenção do sangramento, apresentando baixa mortalidade. 4 As causas mais comuns incluem 

traumas, infecções, drogas ilícitas, medicamentos tópicos, entre outros. 5,6 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisão de literatura elucidando as técnicas, indicações e contra-indicações do procedimento de tamponamento nasal 

posterior em paciente politraumatizado 
 

METODOLOGIA Revisão de literatura nas bases de dados encontrados no Pubmed, Capes e Scielo de 1984 a 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Meirelles et al. (2012) afirmam que tamponamento nasal é indicado quando as medidas iniciais e medidas adjuvantes não 

surtem efeito, ou quando estamos diante de um sangramento posterior de grande volume ou até mesmo para interromper o 

sangramento até que uma abordagem cirúrgica seja efetuada.5 Segundo Fonseca et al (2015), um método bastante 

confiável para interromper a hemorragia nasal posterior é realizar o procedimento com o auxílio de um cateter de Foley. Em 

2012, Meirelles et al. apontoaram a gaze estéril como alternativa para realização do tamponamento posterior. 5 ² Em 2015, 

Fonseca et al. também indicaram a anestesia nasal do paciente antes do início do tamponamento posterior.2 São inúmeras 

as desvantagens provenientes do tamponamento nasal posterior. No ano de 1992, Wurman et al. pontuam os seguintes 

inconvenientes do tampão nasal posterior: a permanência prolongada, a hipóxia e hipoventilação decorrentes da presença 

do tampão. Este mesmo autor ainda aponta que a sonda mantida por período prolongado sobre uma mesma região da 

narina pode ocasionar a formação de cicatrizes ou mesmo de áreas de necrose nos pontos de maior pressão. 12 E as 

complicações resultantes deste procedimento também são presentes. Fairbanks, em 1986, lista as seguintes complicações: 

colapso cardiovascular, falha no controle do sangramento, laceração do palato mole, injúrias às narinas e columela, 

laceração de mucosa, perfuração do septo, hipóxia, infecções, síndrome do choque tóxico, entre outras. 13 Devido a grande 

possibilidade de infecções pela presença do tampão nasal posterior, indica-se a administração de antibióticos após a 

realização do procedimento. Entretanto, Barbour em 1984, aponta que a cobertura antibiótica nem sempre é efetiva. 14 

Fonseca et al. (2015), indicam cautela durante o procedimento de cauterização elétrica pois uma das principais 

complicações que pode ocorrer pela cauterização excessiva é a perfuração do septo ou exposição da cartilagem. 2 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar das desvantagens e possíveis complicações graves que o tamponamento nasal posterior pode apresentar, este 

procedimento se faz válido se realizado com cautela, com a indicação correta e por um profissional apto para a realização do 

procedimento e manejo de eventuais intercorrências 
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TITULO Tamponamento nasal posterior em paciente politraumatizado- revisão de literatura. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em 2003, Mahmood et al., apontam que traumas maxilofaciais podem causar injúrias da mucosa do seio nasal, paranasais e 

vasos sanguíneos subjacentes com ou sem fraturas dos ossos da face, levando a epistaxe. Epistaxe é definida como o 

sangramento proveniente da mucosa nasal.3 Calcula-se que apenas 6% dos casos de sangramento nasal necessitem de 

intervenção médica para contenção do sangramento, apresentando baixa mortalidade. 4 As causas mais comuns incluem 

traumas, infecções, drogas ilícitas, medicamentos tópicos, entre outros. 5,6 
 

 

 

OBJETIVOS 
Revisão de literatura elucidando as técnicas, indicações e contra-indicações do procedimento de tamponamento nasal 

posterior em paciente politraumatizado 
 

METODOLOGIA Revisão de literatura nas bases de dados encontrados no Pubmed, Capes e Scielo de 1984 a 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Meirelles et al. (2012) afirmam que tamponamento nasal é indicado quando as medidas iniciais e medidas adjuvantes não 

surtem efeito, ou quando estamos diante de um sangramento posterior de grande volume ou até mesmo para interromper o 

sangramento até que uma abordagem cirúrgica seja efetuada.5 Segundo Fonseca et al (2015), um método bastante 

confiável para interromper a hemorragia nasal posterior é realizar o procedimento com o auxílio de um cateter de Foley. Em 

2012, Meirelles et al. apontoaram a gaze estéril como alternativa para realização do tamponamento posterior. 5 ² Em 2015, 

Fonseca et al. também indicaram a anestesia nasal do paciente antes do início do tamponamento posterior.2 São inúmeras 

as desvantagens provenientes do tamponamento nasal posterior. No ano de 1992, Wurman et al. pontuam os seguintes 

inconvenientes do tampão nasal posterior: a permanência prolongada, a hipóxia e hipoventilação decorrentes da presença 

do tampão. Este mesmo autor ainda aponta que a sonda mantida por período prolongado sobre uma mesma região da 

narina pode ocasionar a formação de cicatrizes ou mesmo de áreas de necrose nos pontos de maior pressão. 12 E as 

complicações resultantes deste procedimento também são presentes. Fairbanks, em 1986, lista as seguintes complicações: 

colapso cardiovascular, falha no controle do sangramento, laceração do palato mole, injúrias às narinas e columela, 

laceração de mucosa, perfuração do septo, hipóxia, infecções, síndrome do choque tóxico, entre outras. 13 Devido a grande 

possibilidade de infecções pela presença do tampão nasal posterior, indica-se a administração de antibióticos após a 

realização do procedimento. Entretanto, Barbour em 1984, aponta que a cobertura antibiótica nem sempre é efetiva. 14 

Fonseca et al. (2015), indicam cautela durante o procedimento de cauterização elétrica pois uma das principais 

complicações que pode ocorrer pela cauterização excessiva é a perfuração do septo ou exposição da cartilagem. 2 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Apesar das desvantagens e possíveis complicações graves que o tamponamento nasal posterior pode apresentar, este 

procedimento se faz válido se realizado com cautela, com a indicação correta e por um profissional apto para a realização do 

procedimento e manejo de eventuais intercorrências 
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INTRODUCAO 

A proposta de construção deste projeto de pesquisa bibliográfica é problematizar os serviços e as políticas sociais 

presentes na área da saúde e educação, direcionadas para a orientação e suporte familiar nos casos de Drogadição na 

Adolescência, buscando esclarecimentos contemporâneos do cotidiano familiar e do profissional Assistente Social. Devido 

à complexidade que envolve essas questões, considera-se que a mesma extrapola o campo da saúde pública, exigindo um 

olhar interdisciplinar, tanto na investigação de suas condições de surgimento, quanto na produção de respostas de 

enfrentamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a atual e a construção de novas politicas sociais direcionadas para o suporte familiar, e no envolvimento de 

adolescentes com drogas, evitando as consequências drásticas que elas trazem no ambiente familiar, identificando as 

causas da drogadição, compreendendo o papel do Assistente social no desenvolvimento da profissão diante destas 

demandas, bem como quais as estratégias desenvolvidas existentes mediante as ferramentas disponíveis. 
 

 

 
A metodologia de pesquisa trata-se de um estudo que utilizou como método as pesquisas e documentais a respeito das 

demandas profissionais do assistente social e seus desafios frente à “drogadição”, procurando aprofundar essa temática no 

arcabouço das politicas sociais e refletir a respeito de suas problemáticas pontuadas historicamente. A vista disso, esse 

METODOLOGIA 
trabalho descritivo teve uma abordagem qualitativa, cujo desenho metodológico emprega a pesquisa bibliográfica. O dialogo 

com as fontes para abarcar o objeto de estudo. No sentido estrito das técnicas de pesquisa bibliográfica, sabendo que esse 

método corresponde à pesquisa documental e bibliográfica, foi empregado o uso de livros, de uma série de autores, assim 

como foram realizadas pesquisas em artigos científicos já publicados, ou seja, àqueles materiais que estão disponível on- 

line. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Portanto ao iniciarmos a construção do projeto de pesquisa buscamos esclarecimentos para compreender e identificar a 

atual e a ausência de politicas sociais, e a existência de serviços direcionados para o suporte e orientação familiar, bem 

como analisar qual o papel do profissional Assistente Social dentro dessa complexidade. 
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INTRODUCAO 

A proposta de construção deste projeto de pesquisa bibliográfica é problematizar os serviços e as políticas sociais 

presentes na área da saúde e educação, direcionadas para a orientação e suporte familiar nos casos de Drogadição na 

Adolescência, buscando esclarecimentos contemporâneos do cotidiano familiar e do profissional Assistente Social. Devido 

à complexidade que envolve essas questões, considera-se que a mesma extrapola o campo da saúde pública, exigindo um 

olhar interdisciplinar, tanto na investigação de suas condições de surgimento, quanto na produção de respostas de 

enfrentamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a atual e a construção de novas politicas sociais direcionadas para o suporte familiar, e no envolvimento de 

adolescentes com drogas, evitando as consequências drásticas que elas trazem no ambiente familiar, identificando as 

causas da drogadição, compreendendo o papel do Assistente social no desenvolvimento da profissão diante destas 

demandas, bem como quais as estratégias desenvolvidas existentes mediante as ferramentas disponíveis. 
 

 

 
A metodologia de pesquisa trata-se de um estudo que utilizou como método as pesquisas e documentais a respeito das 

demandas profissionais do assistente social e seus desafios frente à “drogadição”, procurando aprofundar essa temática no 

arcabouço das politicas sociais e refletir a respeito de suas problemáticas pontuadas historicamente. A vista disso, esse 

METODOLOGIA 
trabalho descritivo teve uma abordagem qualitativa, cujo desenho metodológico emprega a pesquisa bibliográfica. O dialogo 

com as fontes para abarcar o objeto de estudo. No sentido estrito das técnicas de pesquisa bibliográfica, sabendo que esse 

método corresponde à pesquisa documental e bibliográfica, foi empregado o uso de livros, de uma série de autores, assim 

como foram realizadas pesquisas em artigos científicos já publicados, ou seja, àqueles materiais que estão disponível on- 

line. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Portanto ao iniciarmos a construção do projeto de pesquisa buscamos esclarecimentos para compreender e identificar a 

atual e a ausência de politicas sociais, e a existência de serviços direcionados para o suporte e orientação familiar, bem 

como analisar qual o papel do profissional Assistente Social dentro dessa complexidade. 
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TITULO 

 
Henrique Manoel Carvalho Silva 

 
 

DROGADIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

  

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta de construção deste projeto de pesquisa bibliográfica é problematizar os serviços e as políticas sociais 

presentes na área da saúde e educação, direcionadas para a orientação e suporte familiar nos casos de Drogadição na 

Adolescência, buscando esclarecimentos contemporâneos do cotidiano familiar e do profissional Assistente Social. Devido 

à complexidade que envolve essas questões, considera-se que a mesma extrapola o campo da saúde pública, exigindo um 

olhar interdisciplinar, tanto na investigação de suas condições de surgimento, quanto na produção de respostas de 

enfrentamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a atual e a construção de novas politicas sociais direcionadas para o suporte familiar, e no envolvimento de 

adolescentes com drogas, evitando as consequências drásticas que elas trazem no ambiente familiar, identificando as 

causas da drogadição, compreendendo o papel do Assistente social no desenvolvimento da profissão diante destas 

demandas, bem como quais as estratégias desenvolvidas existentes mediante as ferramentas disponíveis. 
 

 

 
A metodologia de pesquisa trata-se de um estudo que utilizou como método as pesquisas e documentais a respeito das 

demandas profissionais do assistente social e seus desafios frente à “drogadição”, procurando aprofundar essa temática no 

arcabouço das politicas sociais e refletir a respeito de suas problemáticas pontuadas historicamente. A vista disso, esse 

METODOLOGIA 
trabalho descritivo teve uma abordagem qualitativa, cujo desenho metodológico emprega a pesquisa bibliográfica. O dialogo 

com as fontes para abarcar o objeto de estudo. No sentido estrito das técnicas de pesquisa bibliográfica, sabendo que esse 

método corresponde à pesquisa documental e bibliográfica, foi empregado o uso de livros, de uma série de autores, assim 

como foram realizadas pesquisas em artigos científicos já publicados, ou seja, àqueles materiais que estão disponível on- 

line. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Portanto ao iniciarmos a construção do projeto de pesquisa buscamos esclarecimentos para compreender e identificar a 

atual e a ausência de politicas sociais, e a existência de serviços direcionados para o suporte e orientação familiar, bem 

como analisar qual o papel do profissional Assistente Social dentro dessa complexidade. 
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Henrique Manoel Carvalho Silva 

 
 

DROGADIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

  

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta de construção deste projeto de pesquisa bibliográfica é problematizar os serviços e as políticas sociais 

presentes na área da saúde e educação, direcionadas para a orientação e suporte familiar nos casos de Drogadição na 

Adolescência, buscando esclarecimentos contemporâneos do cotidiano familiar e do profissional Assistente Social. Devido 

à complexidade que envolve essas questões, considera-se que a mesma extrapola o campo da saúde pública, exigindo um 

olhar interdisciplinar, tanto na investigação de suas condições de surgimento, quanto na produção de respostas de 

enfrentamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a atual e a construção de novas politicas sociais direcionadas para o suporte familiar, e no envolvimento de 

adolescentes com drogas, evitando as consequências drásticas que elas trazem no ambiente familiar, identificando as 

causas da drogadição, compreendendo o papel do Assistente social no desenvolvimento da profissão diante destas 

demandas, bem como quais as estratégias desenvolvidas existentes mediante as ferramentas disponíveis. 
 

 

 
A metodologia de pesquisa trata-se de um estudo que utilizou como método as pesquisas e documentais a respeito das 

demandas profissionais do assistente social e seus desafios frente à “drogadição”, procurando aprofundar essa temática no 

arcabouço das politicas sociais e refletir a respeito de suas problemáticas pontuadas historicamente. A vista disso, esse 

METODOLOGIA 
trabalho descritivo teve uma abordagem qualitativa, cujo desenho metodológico emprega a pesquisa bibliográfica. O dialogo 

com as fontes para abarcar o objeto de estudo. No sentido estrito das técnicas de pesquisa bibliográfica, sabendo que esse 

método corresponde à pesquisa documental e bibliográfica, foi empregado o uso de livros, de uma série de autores, assim 

como foram realizadas pesquisas em artigos científicos já publicados, ou seja, àqueles materiais que estão disponível on- 

line. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Portanto ao iniciarmos a construção do projeto de pesquisa buscamos esclarecimentos para compreender e identificar a 

atual e a ausência de politicas sociais, e a existência de serviços direcionados para o suporte e orientação familiar, bem 

como analisar qual o papel do profissional Assistente Social dentro dessa complexidade. 
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Federativa do Brasil. 31. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003a. CARLINI-MARLATT. Drogas e jovens: abordagens 
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Henrique Manoel Carvalho Silva 

 
 

DROGADIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 

  

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A proposta de construção deste projeto de pesquisa bibliográfica é problematizar os serviços e as políticas sociais 

presentes na área da saúde e educação, direcionadas para a orientação e suporte familiar nos casos de Drogadição na 

Adolescência, buscando esclarecimentos contemporâneos do cotidiano familiar e do profissional Assistente Social. Devido 

à complexidade que envolve essas questões, considera-se que a mesma extrapola o campo da saúde pública, exigindo um 

olhar interdisciplinar, tanto na investigação de suas condições de surgimento, quanto na produção de respostas de 

enfrentamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Analisar a atual e a construção de novas politicas sociais direcionadas para o suporte familiar, e no envolvimento de 

adolescentes com drogas, evitando as consequências drásticas que elas trazem no ambiente familiar, identificando as 

causas da drogadição, compreendendo o papel do Assistente social no desenvolvimento da profissão diante destas 

demandas, bem como quais as estratégias desenvolvidas existentes mediante as ferramentas disponíveis. 
 

 

 
A metodologia de pesquisa trata-se de um estudo que utilizou como método as pesquisas e documentais a respeito das 

demandas profissionais do assistente social e seus desafios frente à “drogadição”, procurando aprofundar essa temática no 

arcabouço das politicas sociais e refletir a respeito de suas problemáticas pontuadas historicamente. A vista disso, esse 

METODOLOGIA 
trabalho descritivo teve uma abordagem qualitativa, cujo desenho metodológico emprega a pesquisa bibliográfica. O dialogo 

com as fontes para abarcar o objeto de estudo. No sentido estrito das técnicas de pesquisa bibliográfica, sabendo que esse 

método corresponde à pesquisa documental e bibliográfica, foi empregado o uso de livros, de uma série de autores, assim 

como foram realizadas pesquisas em artigos científicos já publicados, ou seja, àqueles materiais que estão disponível on- 

line. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Portanto ao iniciarmos a construção do projeto de pesquisa buscamos esclarecimentos para compreender e identificar a 

atual e a ausência de politicas sociais, e a existência de serviços direcionados para o suporte e orientação familiar, bem 

como analisar qual o papel do profissional Assistente Social dentro dessa complexidade. 
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Federativa do Brasil. 31. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003a. CARLINI-MARLATT. Drogas e jovens: abordagens 
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profissional. São Paulo: Cortez, 1999. JOSÉ FILHO, M. a Família como espaço privilegiado para a construção da cidadania 

1998.295 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – França, UNESP - Univ Estadual Paulista, França 1998. KARAM, Maria 

Lúcia. Legislação Brasileira sobre Drogas: história recente – a criminalização da diferença. In: drogas, Aids e direitos 

humanos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. LABATE, Bia et tal (Orgs). SCHWERZ, Claucia Ivete. A família como rede de apoio ao 
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TITULO O impacto da dieta vegetariana na síndrome metabólica 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A adesão ao vegetarianismo vem crescendo ultimamente, dentre as razões para tal medida encontram-se questões 

religiosas, ambientais, éticas, hábitos mais saudáveis e mudanças no pensamento individual. Segundo a Associação 

Dietética Americana, dietas vegetarianas bem planejadas, incluindo dietas estritamente vegetarianas, são saudáveis, 

nutricionalmente adequadas e podem prover benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. A síndrome 

metabólica (SM) é caracterizada pela agregação de anormalidades fisiopatológicas, tais como obesidade, dislipidemia, 

resistência à insulina (RI), hiperinsulinemia, intolerância à glicose e hipertensão arterial. Segundo a OMS, a SM é definida 

pela anormalidade da tolerância a glicose ou a resistência insulínica somados a dois dos seguintes critérios: PA maior ou 

igual a 140/90 mmHg, triglicérides maior ou igual a 150 mg/dl, HDL (#60) 35 mg/dl para homens e (#60) 39 mg/dl para 

mulheres, relação cintura/quadril elevada (#62)90 cm para homens e (#62)85 cm para mulheres, IMC(#62)30 ou 

microalbuminúria. A proporção de pessoas acometidas é alta mundialmente, ultrapassando 20% do total da população 

adulta, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Alguns determinantes como idade, sexo, padrão alimentar e hábitos de vida 

tem sido intensamente estudado em sua relação com a síndrome metabólica. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a influência da dieta vegetariana sobre as características da síndrome metabólica. 

 

Foi realizada uma busca no PubMed usando os MeSh terms “vegetarian diet” e “metabolic syndrome”. Foram encontrados 

METODOLOGIA 
59 artigos, sendo 33 publicados nos últimos 5 anos. Destes 33, foram eliminadas todas as revisões bibliográficas (12 

artigos), resultando em 21 artigos. Estes artigos foram analisados quanto ao título, resumo e texto completo, nesta ordem. 

Foram eliminados os artigos que não abordavam ambos os temas pesquisados (17 artigos), sendo mantidos 4 estudos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos analisados realizaram comparações de diferentes dietas, entre elas a vegetariana, a onívora e a vegana. O 

paralelo entre elas demonstra maior controle do perfil lipídico, modulação da expressão da adiponectina, melhora da 

resposta à insulina e auxílio no controle de fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todos os estudos avaliados indicaram uma tendência à prevenção e/ou controle dos critérios de síndrome metabólica, 

indicando, secundariamente, uma redução no risco de doenças cardiovasculares. É importante ressaltar que, nos últimos 5 

anos, há poucos estudos avaliando a influência da dieta vegetariana nas características da síndrome metabólica, 

demonstrando a necessidade e importância de novos estudos, a fim de confirmar ou não esta associação. 
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TITULO O impacto da dieta vegetariana na síndrome metabólica 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A adesão ao vegetarianismo vem crescendo ultimamente, dentre as razões para tal medida encontram-se questões 

religiosas, ambientais, éticas, hábitos mais saudáveis e mudanças no pensamento individual. Segundo a Associação 

Dietética Americana, dietas vegetarianas bem planejadas, incluindo dietas estritamente vegetarianas, são saudáveis, 

nutricionalmente adequadas e podem prover benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. A síndrome 

metabólica (SM) é caracterizada pela agregação de anormalidades fisiopatológicas, tais como obesidade, dislipidemia, 

resistência à insulina (RI), hiperinsulinemia, intolerância à glicose e hipertensão arterial. Segundo a OMS, a SM é definida 

pela anormalidade da tolerância a glicose ou a resistência insulínica somados a dois dos seguintes critérios: PA maior ou 

igual a 140/90 mmHg, triglicérides maior ou igual a 150 mg/dl, HDL (#60) 35 mg/dl para homens e (#60) 39 mg/dl para 

mulheres, relação cintura/quadril elevada (#62)90 cm para homens e (#62)85 cm para mulheres, IMC(#62)30 ou 

microalbuminúria. A proporção de pessoas acometidas é alta mundialmente, ultrapassando 20% do total da população 

adulta, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Alguns determinantes como idade, sexo, padrão alimentar e hábitos de vida 

tem sido intensamente estudado em sua relação com a síndrome metabólica. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a influência da dieta vegetariana sobre as características da síndrome metabólica. 

 

Foi realizada uma busca no PubMed usando os MeSh terms “vegetarian diet” e “metabolic syndrome”. Foram encontrados 

METODOLOGIA 
59 artigos, sendo 33 publicados nos últimos 5 anos. Destes 33, foram eliminadas todas as revisões bibliográficas (12 

artigos), resultando em 21 artigos. Estes artigos foram analisados quanto ao título, resumo e texto completo, nesta ordem. 

Foram eliminados os artigos que não abordavam ambos os temas pesquisados (17 artigos), sendo mantidos 4 estudos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos analisados realizaram comparações de diferentes dietas, entre elas a vegetariana, a onívora e a vegana. O 

paralelo entre elas demonstra maior controle do perfil lipídico, modulação da expressão da adiponectina, melhora da 

resposta à insulina e auxílio no controle de fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todos os estudos avaliados indicaram uma tendência à prevenção e/ou controle dos critérios de síndrome metabólica, 

indicando, secundariamente, uma redução no risco de doenças cardiovasculares. É importante ressaltar que, nos últimos 5 

anos, há poucos estudos avaliando a influência da dieta vegetariana nas características da síndrome metabólica, 

demonstrando a necessidade e importância de novos estudos, a fim de confirmar ou não esta associação. 
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TITULO O impacto da dieta vegetariana na síndrome metabólica 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A adesão ao vegetarianismo vem crescendo ultimamente, dentre as razões para tal medida encontram-se questões 

religiosas, ambientais, éticas, hábitos mais saudáveis e mudanças no pensamento individual. Segundo a Associação 

Dietética Americana, dietas vegetarianas bem planejadas, incluindo dietas estritamente vegetarianas, são saudáveis, 

nutricionalmente adequadas e podem prover benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. A síndrome 

metabólica (SM) é caracterizada pela agregação de anormalidades fisiopatológicas, tais como obesidade, dislipidemia, 

resistência à insulina (RI), hiperinsulinemia, intolerância à glicose e hipertensão arterial. Segundo a OMS, a SM é definida 

pela anormalidade da tolerância a glicose ou a resistência insulínica somados a dois dos seguintes critérios: PA maior ou 

igual a 140/90 mmHg, triglicérides maior ou igual a 150 mg/dl, HDL (#60) 35 mg/dl para homens e (#60) 39 mg/dl para 

mulheres, relação cintura/quadril elevada (#62)90 cm para homens e (#62)85 cm para mulheres, IMC(#62)30 ou 

microalbuminúria. A proporção de pessoas acometidas é alta mundialmente, ultrapassando 20% do total da população 

adulta, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Alguns determinantes como idade, sexo, padrão alimentar e hábitos de vida 

tem sido intensamente estudado em sua relação com a síndrome metabólica. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a influência da dieta vegetariana sobre as características da síndrome metabólica. 

 

Foi realizada uma busca no PubMed usando os MeSh terms “vegetarian diet” e “metabolic syndrome”. Foram encontrados 

METODOLOGIA 
59 artigos, sendo 33 publicados nos últimos 5 anos. Destes 33, foram eliminadas todas as revisões bibliográficas (12 

artigos), resultando em 21 artigos. Estes artigos foram analisados quanto ao título, resumo e texto completo, nesta ordem. 

Foram eliminados os artigos que não abordavam ambos os temas pesquisados (17 artigos), sendo mantidos 4 estudos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos analisados realizaram comparações de diferentes dietas, entre elas a vegetariana, a onívora e a vegana. O 

paralelo entre elas demonstra maior controle do perfil lipídico, modulação da expressão da adiponectina, melhora da 

resposta à insulina e auxílio no controle de fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todos os estudos avaliados indicaram uma tendência à prevenção e/ou controle dos critérios de síndrome metabólica, 

indicando, secundariamente, uma redução no risco de doenças cardiovasculares. É importante ressaltar que, nos últimos 5 

anos, há poucos estudos avaliando a influência da dieta vegetariana nas características da síndrome metabólica, 

demonstrando a necessidade e importância de novos estudos, a fim de confirmar ou não esta associação. 
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TITULO O impacto da dieta vegetariana na síndrome metabólica 

 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

A adesão ao vegetarianismo vem crescendo ultimamente, dentre as razões para tal medida encontram-se questões 

religiosas, ambientais, éticas, hábitos mais saudáveis e mudanças no pensamento individual. Segundo a Associação 

Dietética Americana, dietas vegetarianas bem planejadas, incluindo dietas estritamente vegetarianas, são saudáveis, 

nutricionalmente adequadas e podem prover benefícios à saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. A síndrome 

metabólica (SM) é caracterizada pela agregação de anormalidades fisiopatológicas, tais como obesidade, dislipidemia, 

resistência à insulina (RI), hiperinsulinemia, intolerância à glicose e hipertensão arterial. Segundo a OMS, a SM é definida 

pela anormalidade da tolerância a glicose ou a resistência insulínica somados a dois dos seguintes critérios: PA maior ou 

igual a 140/90 mmHg, triglicérides maior ou igual a 150 mg/dl, HDL (#60) 35 mg/dl para homens e (#60) 39 mg/dl para 

mulheres, relação cintura/quadril elevada (#62)90 cm para homens e (#62)85 cm para mulheres, IMC(#62)30 ou 

microalbuminúria. A proporção de pessoas acometidas é alta mundialmente, ultrapassando 20% do total da população 

adulta, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Alguns determinantes como idade, sexo, padrão alimentar e hábitos de vida 

tem sido intensamente estudado em sua relação com a síndrome metabólica. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar a influência da dieta vegetariana sobre as características da síndrome metabólica. 

 

Foi realizada uma busca no PubMed usando os MeSh terms “vegetarian diet” e “metabolic syndrome”. Foram encontrados 

METODOLOGIA 
59 artigos, sendo 33 publicados nos últimos 5 anos. Destes 33, foram eliminadas todas as revisões bibliográficas (12 

artigos), resultando em 21 artigos. Estes artigos foram analisados quanto ao título, resumo e texto completo, nesta ordem. 

Foram eliminados os artigos que não abordavam ambos os temas pesquisados (17 artigos), sendo mantidos 4 estudos. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos analisados realizaram comparações de diferentes dietas, entre elas a vegetariana, a onívora e a vegana. O 

paralelo entre elas demonstra maior controle do perfil lipídico, modulação da expressão da adiponectina, melhora da 

resposta à insulina e auxílio no controle de fatores de risco para doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todos os estudos avaliados indicaram uma tendência à prevenção e/ou controle dos critérios de síndrome metabólica, 

indicando, secundariamente, uma redução no risco de doenças cardiovasculares. É importante ressaltar que, nos últimos 5 

anos, há poucos estudos avaliando a influência da dieta vegetariana nas características da síndrome metabólica, 

demonstrando a necessidade e importância de novos estudos, a fim de confirmar ou não esta associação. 
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TITULO INFLUÊNCIA DE PARADIGMAS MASCULINOS DURANTE A BUSCA DE PREVENÇÃO Á SAÚDE 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A sociedade impõe ao homem uma postura de potência e invulnerabilidade. Os agravos decorrentes dessa atitude 

constituem verdadeiros problemas de saúde pública. A dificuldade para implantação do modelo, baseando-se no território, 

clientela, demanda planejada em áreas urbanas habitadas, Valores culturais, engloba à exposição a risco, associação da 

masculinidade, vulnerabilidade e educação família. O Ministério da Saúde instituiu em 2009 a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer com base na Literatura Cientifica o comportamento masculino sobre as questões de prevenção das doenças no 

sistema único de saúde. 
 

Trata-se de uma Revisão da Literatura elaborado por artigos científicos. A busca bibliografia foi realizada pelos seguintes 

descritores: homens, doenças relacionadas a saúde do homem, sistema de prevenção a saúde do homem, cuidados na 

METODOLOGIA saúde do homem e atendimento voltado a saúde do homem. Onde foram selecionados artigos científicos nas bases de 

dados Scielo, Biblioteca virtual da saúde (BVS). Critérios de inclusão: artigos relacionados a saúde do homem, na língua 

portuguesa.os excluídos: duplicados e em outro indioma. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Segundo Moscheta e Santos (2011), é importante o tratamento dos homens com câncer de próstata, o conhecimento no 

cuidado e o apoio psicológico é muito importante. Ha dificuldade em reconhecer suas necessidades. (GOMES R EF 2009). O 

déficit na infra-estrutura organizacional, sistematização dos serviços básicos e atendimento. (SILVA et al 2012). O sistema  

de saúde encontrou obstáculos na implementação. O Ministério da Saúde estabelecesse estratégias para os princípios do 

SUS.(GOMES R 2008). “Os serviços de saúde sem acolhimento humanizado, a resistência na atenção primária, aumenta a 

sobrecarga da sociedade, o sofrimento físico e emocional do paciente” (FIGUEIREDO 2010). De acordo com Nogueira (2013), 

os desafios para implantação do PNAISH, descobriu que os homens morrem mais cedo, sendo internados só quando estão 

grave, nas políticas de saúde não existem atividades educativas na saúde homem. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Dentro de um contesto onde o assunto sinaliza a grande dificuldade que os homens encontra na procura de um atendimento 

prioritário no sistema de saúde, podemos analisar que ainda existe muito a ser feito no sistema, para que os homens tenham 

um atendimento humanisado e formar profissionais mais qualificados em nossas unidades de saúde. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

NOGUEIRA S. P. L; MOREIRA M. M; SAIBERTH, C; et al. A Política de Atenção à Saúde Do Homem no Brasil e os desafios da 

sua implantação :uma Rev. Elec. Trim. enfer. N.32 p.414-442, 2013. MOSCHETA, M. S; SANTOS M. A; Grupos de apoio para 

homens com câncer de próstata: Revisão integrativa de literatura. Ciência (#38)saúde coletiva v.17 n.5 p.1225-1233, 2011. 

FIGUEIREDO, W; Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de atenção primária. Ciênc. saúde coletiva. 

v.10n.1p.105-109, 2005. LEAL, A. F; FIGUEIREDO, W. S; SILVA, G. S. N; O percurso da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde dos Homens (NAISH), desde a sua formulação até sua implementação nos serviços públicos locais de atenção à 

saúde. Ciênc. Saúde coletiva, v.17 n.10 P. 2607-2616, 2012. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1012 

 

 

 
2018 9161 Ciências da Saúde 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3227669 - LEONARDO DE SOUZA PIBER 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Fernanda de Oliveira Queiroz 

  

 
 

TITULO Indicações de biópsia de próstata 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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TITULO Indicações de biópsia de próstata 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado entre a bexiga e o pavimento pélvico, e a parte inicial da 

uretra atravessa esse órgão.Essa estrutura é acometida por neoplasias sejam hiperplasia prostática comum (HPB) ou até 

mesmo o câncer de próstata (CaP).Epidemiologicamente, o CaP é a sexta neoplasia maligna mais comum no mundo em 

número de casos novos e, no Brasil, é o segundo tipo mais comum entre os homens.Seu diagnóstico é feito através do 

estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata.A biópsia de próstata por ultrassonografia transretal é um 

procedimento cirúrgico no qual se colhe amostras do tecido prostático com o objetivo de identificar células cancerígenas. 

Esse método apresenta baixa prevalência de complicações maiores, além de ser uma forma efetiva de rastreamento do 

câncer de próstata. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar as indicações da biópsia de próstata. 

 

Trata-se de estudo de revisão de literatura a respeito das indicações de biópsia de próstata guiada por ultrassonografia. A 

METODOLOGIA 
busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, Google Acadêmico, MEDLINE e no PUBMED entre as 

publicações do período de 2003 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. por meio dos seguintes descritores das áreas da 

saúde: próstata; biópsia; diagnóstico por imagem. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A biópsia de próstata é indicada quando o toque retal apresenta-se alterado, ou seja, quando o volume, a regularidade, a 

sensibilidade, a forma e/ou a consistência da próstata está anormal (nível de evidencia 1 e grau de recomendação A); 

quando o índice de PSA for maior que 4 ng/mL ou maior que 2,5 ng/mL em pacientes de até 55 anos; quando a densidade do 

PSA ultrapassar 0,15 ng/mL e a velocidade dele for maior que 0,75 ng/mL/ano. Além disso, a maioria das neoplasias 

prostáticas está localizada na zona periférica da glândula e pode ser detectada pelo toque prostático quando o volume da 

lesão é de cerca de 0,2 mL ou maior.Nos casos em que a primeira biópsia não apresenta malignidade, mas ainda há suspeita 

de câncer por parte do médico, as taxas de diagnósticos na segunda biópsia apresentam uma porcentagem de 7,9, e 5,9 na 

terceira biópsia. Essas taxas se mostram muito inferiores em relação à taxa da biópsia inicial que chega a um índice de 

44,5% de diagnóstico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O CaP é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento progressivo desde 1960.Por isso, é de extrema 

importância o rastreamento dessa neoplasia maligna.Dessa forma, se apropriar das devidas indicações de biópsia de 

próstata auxilia na detecção precoce da neoplasia, reduzindo assim, a expressiva morbimortalidade que essa patologia 

apresenta, em âmbito nacional e mundial. 
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Orientador 1 
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JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 

 

TITULO 
ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA E TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE PACIENTES PORTADORES 

DE DIABETES MELLITUS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O diabetes mellitus (DM) tem representado um desafio para os sistemas de saúde, por ter se tornado hoje uma epidemia 

mundial, com grande potencial de desenvolver complicações agudas. O tratamento do DM tem como principal objetivo a 

diminuição da morbidade e mortalidade, aumentadas devido ao mau controle metabólico. O tratamento pode ser composto 

de medidas não medicamentosas e medicamentosas. A orientação farmacêutica no momento da alta é proposta para ajudar 

o paciente a obter os maiores benefícios com o uso de seus medicamentos; auxiliá-lo na resolução de problemas existentes; 

desenvolver a capacidade do indivíduo em lidar com problemas relacionados a medicamentos que possam ocorrer em seu 

domicílio. O desenvolvimento de atividades de cuidado ao paciente diabético em alta, e a existência de efetiva articulação 

entre os diferentes níveis de atenção podem representar importantes aliados neste grande desafio para a saúde pública. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar orientação farmacêutica e transferência do cuidado de pacientes portadores de diabetes mellitus em hospital geral 

do município de São Paulo, buscando uma melhor qualidade de vida desses pacientes e diminuição de possíveis 

readmissões hospitalares. 
 

 

 
Estudo descritivo, exploratório, prospectivo realizado em Hospital público geral do município de São Paulo. Foram 

acompanhados pacientes portadores de diabetes mellitus cuja alta fosse proveniente da unidade de clínica médica. Todos 

METODOLOGIA 
os pacientes admitidos nessa unidade tiveram seus prontuários acompanhados e aqueles portadores da síndrome e que 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, foram incluídos no estudo e participaram de uma entrevista 

farmacêutica. No momento da alta foi realizada orientação farmacêutica e transferência do cuidado de todos os pacientes 

que participaram do estudo. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi realizada a orientação e transferência do cuidado de 21 pacientes, durante um período de três meses. A média de idade 

foi de 62 anos, 14,29% (3) dos pacientes eram analfabetos. No momento da alta todos os pacientes receberam orientação 

farmacêutica e uma ficha contendo orientações de uso dos medicamentos e orientação sobre acesso aos medicamentos 

pelo SUS. Muitos dos pacientes não têm conhecimento de como e onde buscar os medicamentos, o que dificulta a adesão 

ao tratamento. Os pacientes analfabetos precisam de orientação especial, pois não tem acesso aos dados pela leitura. Foi 

realizada também a reconciliação medicamentosa e todos os pacientes receberam formulário de encaminhamento 

farmacêutico para a unidade básica de referência e a unidade básica foi informada sobre a transferência dos cuidados. 

Identificou-se a necessidade de preenchimento de formulário específico para retirada de medicamentos em unidades 

básicas de 4(19,05%) pacientes e em farmácias do componente especializado de 6(28,57%) pacientes. Estes procedimentos 

melhoram a adesão ao tratamento e a qualidade de vida destes pacientes. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A orientação farmacêutica na alta hospitalar de pacientes diabéticos auxilia na adesão à terapia medicamentosa, melhora o 

acesso aos medicamentos e insumos e aumenta a segurança do paciente na transferência do cuidado. 
 
 

 
REFERENCIAS 

Costa JM, Martins JM, Pedroso LA, Braz CL, Reis AMM. Otimização dos cuidados farmacêuticos na alta hospitalar: 

implantação de um serviço de orientação e referenciamento farmacoterapêutico. Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São 

Paulo. 2014 

 

Página 1016 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 1017 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9169 Odontologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 
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TITULO 
PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS INJETÁVEL PARA MUDANÇA DO 

BIÓTIPO GENGIVAL 
 

INTRODUCAO O uso da Fibrina Rica em Plaquetas Injetável (I-PRF) é uma perspectiva importante para mudança do biótipo gengival 
 
 

 
OBJETIVOS 

Propor método para o uso de fibrina rica em plaquetas na sua forma injetável, para obtenção do aumento de espessura de 

tecido gengival na região de incisivos inferiores, em pacientes com biótipo gengival fino em que é possível visualizar a raiz 

dos dentes por transparência. 
 

 

 
Participarão desse estudo pacientes, de ambos os gêneros, com o biótipo periodontal fino em que é possível ver as raízes 

dos dentes incisivos por transparência. O paciente realizará exames complementares de hemograma completo, 

coagulograma e glicemia, será examinado clinicamente e estando em condições será submetido. Para obtenção da fibrina 

rica em plaquetas será realizada uma coleta de sangue do próprio paciente, através da punção venosa periférica. Para cada 

paciente será utilizado em média quatro tubos de coleta do sistema vacuette 9ml seco, sem aditivo. Os quatro tubos serão 

imediatamente levados para centrifugação em uma centrifuga Montserrat, model 80-2B, max capacity 240 ml, max speed 

4000 rpm, SN 433, power 110v 60 Hz, date 08/15 (modelo 80-2B, capacidade máxima 240 ml, velocidade máxima 4000 rpm, 

METODOLOGIA 
SN 433, potência 110v 60 Hz, data 08/15). Foi estabelecido um padrão de centrifugação de 800 rpm durante 3 minutos e 

1500 rpm por 5 minutos. O liquido I-PRF será transferido para uma seringa de insulina, a área que receberá o I-PRF será 

anestesiada com 1,8 a 3,6 ml de anestésico Prilocaina, com vaso constritor Felipressina, em seguida o plasma rico em fibrina 

será injetado na região submucosa dos incisivos inferiores. Após quatro, oito e 12 semanas o paciente será reavaliado e 

serão aplicados os seguintes índices como padrão de espessura: 0 – Nenhuma alteração do biótipo gengival 1 – Gengiva 

fina sem translucidez 2 – Obtenção de espessura Os dados serão colhidos em tabelas e submetidos à análise estatística. Os 

biótipo gengival serão classificado como, finos ou grossos de acordo com a visibilidade da sonda através do tecido gengival 

(visível= fino, não visível = grosso). Serão avaliadas as variáveis espessuras, e os resultados dos biótipos periodontais serão 

avaliados quanto ao ganho de espessura tecidual e durabilidade do tratamento em questão. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Dentro das limitações deste projeto piloto, notamos aumento da espessura do biótipo gengival nos quatro casos realizados. 

O método proposto é seguro, econômico e de fácil realização. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

Foram revisados 32 artigos a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Bireme utilizando as palavras chaves: Platelet Rich 

Fibrin. Platelet Rich Plasma. Periodontium. Gingiva. Aesthetics. Sendo eles revisões sistemáticas, revisões de literatura e até 

mesmo relatos de casos clínicos, referentes a compostos plaquetários, relação da ortodontia na mudança do biótipo 

gengival e comparações dos tipos de biótipos gengivais. 
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TITULO 
PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS INJETÁVEL PARA MUDANÇA DO 

BIÓTIPO GENGIVAL 
 

INTRODUCAO O uso da Fibrina Rica em Plaquetas Injetável (I-PRF) é uma perspectiva importante para mudança do biótipo gengival 
 
 

 
OBJETIVOS 

Propor método para o uso de fibrina rica em plaquetas na sua forma injetável, para obtenção do aumento de espessura de 

tecido gengival na região de incisivos inferiores, em pacientes com biótipo gengival fino em que é possível visualizar a raiz 

dos dentes por transparência. 
 

 

 
Participarão desse estudo pacientes, de ambos os gêneros, com o biótipo periodontal fino em que é possível ver as raízes 

dos dentes incisivos por transparência. O paciente realizará exames complementares de hemograma completo, 

coagulograma e glicemia, será examinado clinicamente e estando em condições será submetido. Para obtenção da fibrina 

rica em plaquetas será realizada uma coleta de sangue do próprio paciente, através da punção venosa periférica. Para cada 

paciente será utilizado em média quatro tubos de coleta do sistema vacuette 9ml seco, sem aditivo. Os quatro tubos serão 

imediatamente levados para centrifugação em uma centrifuga Montserrat, model 80-2B, max capacity 240 ml, max speed 

4000 rpm, SN 433, power 110v 60 Hz, date 08/15 (modelo 80-2B, capacidade máxima 240 ml, velocidade máxima 4000 rpm, 

METODOLOGIA 
SN 433, potência 110v 60 Hz, data 08/15). Foi estabelecido um padrão de centrifugação de 800 rpm durante 3 minutos e 

1500 rpm por 5 minutos. O liquido I-PRF será transferido para uma seringa de insulina, a área que receberá o I-PRF será 

anestesiada com 1,8 a 3,6 ml de anestésico Prilocaina, com vaso constritor Felipressina, em seguida o plasma rico em fibrina 

será injetado na região submucosa dos incisivos inferiores. Após quatro, oito e 12 semanas o paciente será reavaliado e 

serão aplicados os seguintes índices como padrão de espessura: 0 – Nenhuma alteração do biótipo gengival 1 – Gengiva 

fina sem translucidez 2 – Obtenção de espessura Os dados serão colhidos em tabelas e submetidos à análise estatística. Os 

biótipo gengival serão classificado como, finos ou grossos de acordo com a visibilidade da sonda através do tecido gengival 

(visível= fino, não visível = grosso). Serão avaliadas as variáveis espessuras, e os resultados dos biótipos periodontais serão 

avaliados quanto ao ganho de espessura tecidual e durabilidade do tratamento em questão. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Dentro das limitações deste projeto piloto, notamos aumento da espessura do biótipo gengival nos quatro casos realizados. 

O método proposto é seguro, econômico e de fácil realização. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

Foram revisados 32 artigos a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Bireme utilizando as palavras chaves: Platelet Rich 

Fibrin. Platelet Rich Plasma. Periodontium. Gingiva. Aesthetics. Sendo eles revisões sistemáticas, revisões de literatura e até 

mesmo relatos de casos clínicos, referentes a compostos plaquetários, relação da ortodontia na mudança do biótipo 

gengival e comparações dos tipos de biótipos gengivais. 
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TITULO A Invisibilidade da Loucura: O genocídio no Hospital Colônia (1960-1980) 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este estudo evoca o tema da invisibilidade social do sujeito diagnosticado como paciente mental, portador de desvios 

mentais e comportamentais alheios aos padrões socialmente aceitáveis. Nesse contexto, a pesquisa focaliza o genocídio 

ocorrido no Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, entre 1960 a 1980, no qual cerca de milhares de pessoas, entre 

homens, mulheres e crianças morreram em condições subumanas em total abandono, seja por parte do Estado ou da própria 

sociedade, que se calou diante da barbárie. O estudo responde os seguintes problemas de pesquisa: por que o ser humano 

dito louco passa para o estado de invisibilidade social? Como a Ditadura Civil-Militar atravessa esse acontecimento, no qual 

perdemos o controle do nosso corpo e mente para nos tornamos um problema do Estado? Como ocorreu o genocídio do 

Hospital Colônia? Como a mulher negra figura neste cenário? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Realizar uma analise critica do contexto histórico caracterizado pela ditadura militar em relação ao Hospital Colônia; 

Identificar junto as fontes documentais a presença negra feminina interna, bem como reconstruir a história do referido 

hospital. 
 

 

 
O material é composto por documentários como o de Daniela Arbex (2013) publicado em formato de livro, sites com 

METODOLOGIA depoimentos de ex-funcionários e sobreviventes, vídeos e fotos que denunciaram o massacre à época. O método de análise 

será composto pela identificação das mulheres negras nos registros, suas experiências e memórias. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Embora o estudo ainda esteja em construção, é possível perceber diante do material analisado que o Hospital Colônia de 

Barbacena fundado em 12 de outubro de 1903 na cidade de Barbacena, Minas Gerais, fazia parte de um grupo de sete 

instituições psiquiátricas edificadas na cidade que, segundo alguns, recebeu o epíteto de "Cidade dos Loucos", por esse 

motivo. Inicialmente como um hospital para tuberculosos e depois como hospital psiquiátrico. Estima-se que 70% dos 

pacientes internados na Colônia não tinham sequer problemas mentas ou de saúde, eram simplesmente indesejados da 

sociedade num contexto histórico cultural fica evidente como o louco é invisível a os olhos da sociedade (ARBEX, 2013). A 

loucura causa fascínio e repulsa desde os primeiros registros de comportamentos do homem, tida como possessão 

demoníaca, misticismo e tantas outras atribuições, porém, a mais realista é o abismo emocional e social que ela produz. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O hospital psiquiátrico colaborou no sentido de eliminar do convívio social pessoas consideradas nocivas em cotextos 

históricos distintos, no caso, voltados para uma perseguição político-social excludente, castradora e discriminatória, mas 

também para a questão racial. As mulheres negras emergem das fontes como presença marcante entre as detentas, o que 

permite considerar sua dupla exclusão como mulher e negra. 
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TITULO Protocolo de Atendimento para Tratamento de Radioterapia de Cabeça e Pescoço 
 
 

 
INTRODUCAO 

Neoplasias malignas de cabeça e pescoço representam 6% de todas as neoplasias malignas diagnosticadas no mundo. ¹ No 

Brasil, estimam-se 11.200 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres para cada ano do  

biênio 2018-2019. ² O tratamento é baseado em cirurgia, radioterapia e em menor proporção quimioterapia. ³ 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver e apresentar um protocolo para os cuidados em relação aos efeitos secundários da radioterapia, como 

mucosite, infecções fúngicas, infecções virais, xerostomia, cárie de radiação, trismo, disgeusia, disfagia e 

osteorradionecrose. 
 

 

 
Realizou-se a busca ativa de informações nas bases de dados MEDLINE, PUBMED e SciELO, sobre os temas: radioterapia; 

METODOLOGIA cabeça e pescoço; manejo; complicações; artigos selecionados de todos os idiomas compreendendo o período de 1993 a 

2018. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Em razão dos efeitos adversos do tratamento criou-se um protocolo para atender tais intercorrências, conforme segue: 

Prevenção - técnica de higiene oral adequada com escova ultra macia, dentifrício fluoretado e fio dental, bochechos diários 

de solução de fluoreto de sódio a 1%. Mucosite oral - controle da higiene oral, evitando-se alimentos sólidos, muito 

condimentados, ácidos, álcool e fumo; e o uso de próteses. Aplicação de xilocaína viscosa a 2% em áreas afetadas, 

cetoprofeno 150mg duas vezes ao dia e terapia com laser de baixa potência (He-Ne). Infecções Fúngicas - sendo a 

candidíase, utilizar- se somente de medicação sistêmica: fluconazol 100 mg/dia ou cetoconazol 200 mg/dia por sete dias. 

Infecções Virais - o vírus da herpes simples é o mais comum; utilizar aciclovir 800 mg/dia ou valaciclovir 500 – 1000 mg/ dia. 

Xerostomia - tratada de forma sintomática com ácido cítrico, sialogogos, amifostina, acupuntura, evitar uso de cigarro e 

álcool. Cáries de radiação - as restaurações devem ser realizadas de preferência em resina composta ou amálgama. Trismo - 

o tratamento consiste em exercícios com acompanhamento de um profissional fisioterapeuta. Disgeusia - escovação de 

língua (se possível) e dieta recomendada por profissional. Disfagia – consumir alimentos de fácil deglutição e contra 

indicação para alimentos duros, condimentados, álcool e tabaco – acompanhado por profissional de nutrição. 

Osteorradionecrose - prevenida com a realização das exodontias necessárias antes do tratamento radioterápico. Caso 

contrário, fazer uso de profilaxia antibiótica e uso de vitamina E. Há controvérsias sobre o uso de oxigenação hiperbárica. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento profissional e a conscientização por parte do paciente são fundamentais para garantir a qualidade de 

higiene oral, a qual diminui os efeitos secundários da radioterapia. 
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INTRODUCAO 

Os conflitos nas organizações são muitas vezes inevitáveis. Estar e desenvolver ideias com pessoas diferentes ou grupos  

que buscam dentro das organizações seus próprios resultados acabam desencadeando alguns conflitos. Analisando essa 

situação e procurando proporcionar um melhor ambiente de trabalho, com qualidade, e estabelecendo melhorias para os 

profissionais e os objetivos da empresa, existe a gestão de conflitos. Saber gerir estes conflitos, não somente contribui para 

um melhor ambiente de trabalho e rendimentos dos colaboradores, como pode influenciar na redução de gastos e custos da 

empresa, evitando os desgastes desnecessários. O termo gestão de conflitos basicamente significa o choque entre duas 

forças divergentes. Na prática o conflito é tido como duas pessoas ou ideias não compatíveis entre si (BERG, Ernesto Artur. 

Administração de conflitos). “O conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto compreendelo e saber 

lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional’ (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 

pg.28 - 2010). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver com a gestão de conflitos um sistema de negociação onde duas ou mais partes expõem suas ideias com o 

objetivo de alcançarem um acordo, onde o importante é manter que ambos os lados sintam-se confortáveis. 
 

A pesquisa bibliográfica consiste em estudos voltados aos conflitos nas organizações e as estratégias cabíveis para 

METODOLOGIA solucionar e gerir estes conflitos, qualificar o ambiente de trabalho e os grupos de todos os setores, utilizando citações 

bibliográficas e fontes para o desenvolvimento da pesquisa proposta no projeto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa -se os conflitos nas organizações de modo geral podem ser causados por questões emocionais, diferenças de 

personalidades, valores, status, disputas, sendo assim o melhor caminho a se percorrer é a negociação por parte do gestor 

que precisa analisar toda a situação da empresa e cada colaborador individualmente. “O conflito se dá pela diferença de 

objetivos e interesses particulares, características natural do ser humano. É muito mais do que um simples acordo ou 

divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberado para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra 

parte de alcançar os seus objetivos.” (CHIAVENATO, 2004 pg. 416). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Neste contexto evidência a importância da gestão de conflitos, as diferenças e as mudanças organizacionais quando não 

ocorrem de forma planejada podem gerar ou alavancar os indicadores aos conflitos ocorrerem nas empresas, neste caso 

uma boa negociação do gestor é fundamental para se manter a ordem e disposição dos colaboradores a se manterem no 

foco das metas e objetivos da empresa e cada setor. Saber analisar seus concorrentes, manter bons relacionamentos com 

os mesmos são outros meios que o gestor deve considerar para saber reverter uma situação conflituosa. Conclui-se que a 

gestão de conflitos visa atender melhor resultados com produtividade no ambiente de trabalho. 
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CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da Administração. Gestão-de-conflitos (https://blog.softwareavaliacao.com.br/gestao- 
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INTRODUCAO 

Os conflitos nas organizações são muitas vezes inevitáveis. Estar e desenvolver ideias com pessoas diferentes ou grupos  

que buscam dentro das organizações seus próprios resultados acabam desencadeando alguns conflitos. Analisando essa 

situação e procurando proporcionar um melhor ambiente de trabalho, com qualidade, e estabelecendo melhorias para os 

profissionais e os objetivos da empresa, existe a gestão de conflitos. Saber gerir estes conflitos, não somente contribui para 

um melhor ambiente de trabalho e rendimentos dos colaboradores, como pode influenciar na redução de gastos e custos da 

empresa, evitando os desgastes desnecessários. O termo gestão de conflitos basicamente significa o choque entre duas 

forças divergentes. Na prática o conflito é tido como duas pessoas ou ideias não compatíveis entre si (BERG, Ernesto Artur. 

Administração de conflitos). “O conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto compreendelo e saber 

lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional’ (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 

pg.28 - 2010). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver com a gestão de conflitos um sistema de negociação onde duas ou mais partes expõem suas ideias com o 

objetivo de alcançarem um acordo, onde o importante é manter que ambos os lados sintam-se confortáveis. 
 

A pesquisa bibliográfica consiste em estudos voltados aos conflitos nas organizações e as estratégias cabíveis para 

METODOLOGIA solucionar e gerir estes conflitos, qualificar o ambiente de trabalho e os grupos de todos os setores, utilizando citações 

bibliográficas e fontes para o desenvolvimento da pesquisa proposta no projeto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa -se os conflitos nas organizações de modo geral podem ser causados por questões emocionais, diferenças de 

personalidades, valores, status, disputas, sendo assim o melhor caminho a se percorrer é a negociação por parte do gestor 

que precisa analisar toda a situação da empresa e cada colaborador individualmente. “O conflito se dá pela diferença de 

objetivos e interesses particulares, características natural do ser humano. É muito mais do que um simples acordo ou 

divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberado para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra 

parte de alcançar os seus objetivos.” (CHIAVENATO, 2004 pg. 416). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Neste contexto evidência a importância da gestão de conflitos, as diferenças e as mudanças organizacionais quando não 

ocorrem de forma planejada podem gerar ou alavancar os indicadores aos conflitos ocorrerem nas empresas, neste caso 

uma boa negociação do gestor é fundamental para se manter a ordem e disposição dos colaboradores a se manterem no 

foco das metas e objetivos da empresa e cada setor. Saber analisar seus concorrentes, manter bons relacionamentos com 

os mesmos são outros meios que o gestor deve considerar para saber reverter uma situação conflituosa. Conclui-se que a 

gestão de conflitos visa atender melhor resultados com produtividade no ambiente de trabalho. 
 

 

 

REFERENCIAS 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da Administração. Gestão-de-conflitos (https://blog.softwareavaliacao.com.br/gestao- 

de-conflitos/). (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 2010). 
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INTRODUCAO 

Os conflitos nas organizações são muitas vezes inevitáveis. Estar e desenvolver ideias com pessoas diferentes ou grupos  

que buscam dentro das organizações seus próprios resultados acabam desencadeando alguns conflitos. Analisando essa 

situação e procurando proporcionar um melhor ambiente de trabalho, com qualidade, e estabelecendo melhorias para os 

profissionais e os objetivos da empresa, existe a gestão de conflitos. Saber gerir estes conflitos, não somente contribui para 

um melhor ambiente de trabalho e rendimentos dos colaboradores, como pode influenciar na redução de gastos e custos da 

empresa, evitando os desgastes desnecessários. O termo gestão de conflitos basicamente significa o choque entre duas 

forças divergentes. Na prática o conflito é tido como duas pessoas ou ideias não compatíveis entre si (BERG, Ernesto Artur. 

Administração de conflitos). “O conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto compreendelo e saber 

lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional’ (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 

pg.28 - 2010). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver com a gestão de conflitos um sistema de negociação onde duas ou mais partes expõem suas ideias com o 

objetivo de alcançarem um acordo, onde o importante é manter que ambos os lados sintam-se confortáveis. 
 

A pesquisa bibliográfica consiste em estudos voltados aos conflitos nas organizações e as estratégias cabíveis para 

METODOLOGIA solucionar e gerir estes conflitos, qualificar o ambiente de trabalho e os grupos de todos os setores, utilizando citações 

bibliográficas e fontes para o desenvolvimento da pesquisa proposta no projeto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa -se os conflitos nas organizações de modo geral podem ser causados por questões emocionais, diferenças de 

personalidades, valores, status, disputas, sendo assim o melhor caminho a se percorrer é a negociação por parte do gestor 

que precisa analisar toda a situação da empresa e cada colaborador individualmente. “O conflito se dá pela diferença de 

objetivos e interesses particulares, características natural do ser humano. É muito mais do que um simples acordo ou 

divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberado para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra 

parte de alcançar os seus objetivos.” (CHIAVENATO, 2004 pg. 416). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Neste contexto evidência a importância da gestão de conflitos, as diferenças e as mudanças organizacionais quando não 

ocorrem de forma planejada podem gerar ou alavancar os indicadores aos conflitos ocorrerem nas empresas, neste caso 

uma boa negociação do gestor é fundamental para se manter a ordem e disposição dos colaboradores a se manterem no 

foco das metas e objetivos da empresa e cada setor. Saber analisar seus concorrentes, manter bons relacionamentos com 

os mesmos são outros meios que o gestor deve considerar para saber reverter uma situação conflituosa. Conclui-se que a 

gestão de conflitos visa atender melhor resultados com produtividade no ambiente de trabalho. 
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CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da Administração. Gestão-de-conflitos (https://blog.softwareavaliacao.com.br/gestao- 

de-conflitos/). (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 2010). 



Página 1024 

12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

 

 

 

2018 9176 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor  Status Apresentação 

 
3596524 - DAIANA DA CONCEICAO REIS 

 
 

Orientador 1 

 
 
 

Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

 
Ana Lucia da Rocha 

   
MARCUS VINICIUS WARLET 

 
TITULO Gestão de Conflitos nas Organizações 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Os conflitos nas organizações são muitas vezes inevitáveis. Estar e desenvolver ideias com pessoas diferentes ou grupos  

que buscam dentro das organizações seus próprios resultados acabam desencadeando alguns conflitos. Analisando essa 

situação e procurando proporcionar um melhor ambiente de trabalho, com qualidade, e estabelecendo melhorias para os 

profissionais e os objetivos da empresa, existe a gestão de conflitos. Saber gerir estes conflitos, não somente contribui para 

um melhor ambiente de trabalho e rendimentos dos colaboradores, como pode influenciar na redução de gastos e custos da 

empresa, evitando os desgastes desnecessários. O termo gestão de conflitos basicamente significa o choque entre duas 

forças divergentes. Na prática o conflito é tido como duas pessoas ou ideias não compatíveis entre si (BERG, Ernesto Artur. 

Administração de conflitos). “O conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto compreendelo e saber 

lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional’ (BERG, Ernesto Artur. Administração de conflitos, 

pg.28 - 2010). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver com a gestão de conflitos um sistema de negociação onde duas ou mais partes expõem suas ideias com o 

objetivo de alcançarem um acordo, onde o importante é manter que ambos os lados sintam-se confortáveis. 
 

A pesquisa bibliográfica consiste em estudos voltados aos conflitos nas organizações e as estratégias cabíveis para 

METODOLOGIA solucionar e gerir estes conflitos, qualificar o ambiente de trabalho e os grupos de todos os setores, utilizando citações 

bibliográficas e fontes para o desenvolvimento da pesquisa proposta no projeto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Observa -se os conflitos nas organizações de modo geral podem ser causados por questões emocionais, diferenças de 

personalidades, valores, status, disputas, sendo assim o melhor caminho a se percorrer é a negociação por parte do gestor 

que precisa analisar toda a situação da empresa e cada colaborador individualmente. “O conflito se dá pela diferença de 

objetivos e interesses particulares, características natural do ser humano. É muito mais do que um simples acordo ou 

divergência. Constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberado para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra 

parte de alcançar os seus objetivos.” (CHIAVENATO, 2004 pg. 416). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Neste contexto evidência a importância da gestão de conflitos, as diferenças e as mudanças organizacionais quando não 

ocorrem de forma planejada podem gerar ou alavancar os indicadores aos conflitos ocorrerem nas empresas, neste caso 

uma boa negociação do gestor é fundamental para se manter a ordem e disposição dos colaboradores a se manterem no 

foco das metas e objetivos da empresa e cada setor. Saber analisar seus concorrentes, manter bons relacionamentos com 

os mesmos são outros meios que o gestor deve considerar para saber reverter uma situação conflituosa. Conclui-se que a 

gestão de conflitos visa atender melhor resultados com produtividade no ambiente de trabalho. 
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TITULO Avaliação retrospectiva quanto ao uso do alendronato de sódio em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne. 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD), é o tipo mais comum das distrofias musculares, causada por gene defeituoso 

localizado no braço curto do cromossomo X, sendo este, associado a produção de distrofina, proteína fundamental para a 

integridade muscular. Pacientes com DMD apresentam densidade mineral óssea reduzida (BMD) e risco aumentado para 

fraturas, associada ao uso prolongado de corticoides. Os bisfosfonatos (BP) são agentes anti-resorptivos indicados para 

diversos distúrbios presentes no câncer tais como a hipercalcemia e metástases ósseas, doença de Paget, osteogênese 

imperfeita, displasia fibrosa e a osteoporose. Os bisfosfonatos orais como alendronato, são comumente administrados, 

desde a infância, com bons resultados nos pacientes DMD. A osteonecrose induzida por medicamentos (MRONJ) é um 

evento adverso grave, caracterizado pela progressiva destruição óssea na região maxilofacial, geralmente associada com o 

uso prolongado de B. Ainda não existem estratégias terapêuticas ideais para o tratamento da MRONJ. Atualmente, as 

opções de manejo para MRONJ tratamento são limitadas e inclui local e / ou sistêmica administração de antibióticos e 

intervenção cirúrgica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar retrospectivamente grupo de pacientes com distrofia muscular de Duchenne, quanto ao uso contínuo de alendronato 

de sódio. 
 

Foram avaliadas cerca de 30 fichas odontológicas de pacientes que estiveram em atendimento no Centro de Atendimento a 

METODOLOGIA 
Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da USP (CAPE-FOUSP). Foi desenvolvida uma ficha específica para este 

estudo, nesta, foram inseridos dados relativos ao uso de medicações sistêmicas de uso contínuo como dose, tempo de uso e 

administração das drogas utilizada 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Entre todos os pacientes avaliados no centro de atendimento a pacientes especiais da Faculdade de Odontologia da USP 

(CAPE-FOUSP) (n=30), todos do sexo masculino, foi observado o uso continuo de diversos medicamentos, sendo os mais 

frequentes: Anti-hipertensivos (n=20), Corticoides (n=12), Carbonato de Cálcio (n=15), Vitamina D (n=14), Cardiotônicos 

(n=15), Diuréticos (n=12), alendronato de sódio (n=10), Protetores gástricos (n=12), AAS (n=4), Omega 3 (n=4), Laxantes 

(n=4), Bonalen (n=3), Prelone (n=2), 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Indivíduos com DMD, fazem uso de inúmeras medicações para o controle da doença. Uma vez que o alendronato de sódio, 

sendo utilizado em um terço dos pacientes. O uso deste bisfosfonato categoriza os pacientes com DMD como um grupo de 

risco para o desenvolvimento da MRONJ 
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TITULO A Musicoterapia no Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo faz parte da minha experiência profissional atuando há mais de três anos junto ao projeto 

“Desconstruindo Amélias”, o qual se utiliza da Musicoterapia para atender mulheres vítimas da violência doméstica. O 

referido projeto encontra-se aprovado pelo Programa de Valorização de Iniciativas Culturais. As atividades ocorrem no 

espaço denominado Centro de Cidadania da Mulher da Capela do Socorro e conta com profissionais oficineiros voluntários 

que oferecem sessões de Musicoterapia no formato aberto para grupos de mulheres. Trata-se de tema que contém uma 

relevância social tendo em vista que a partir desde estudo será possível ampliar a visão da forma de atuação e formato da 

Musicoterapia no enfrentamento à violência contra a mulher, sendo um subsídio para estudos futuros de inserção da 

profissão nas políticas públicas para mulheres, não apenas nos editais de cultura como um viés da própria Musicoterapia, 

mas um espaço permanente e com investimento, ou seja, a implantação nos equipamentos para oferecer uma equipe de 

suporte ampla em todos os aspectos necessário às mulheres. 
 

 

 
OBJETIVOS Compreender a Musicoterapia enquanto ferramenta no enfrentamento à violência doméstica. 

 

Essa pesquisa é de natureza bibliográfica com base nos livros, artigos científicos e documentos publicados sobre as 

abordagens e o tema estudado. Para seu desenvolvimento, serão abordados os conceitos e estudos de autores como 

METODOLOGIA Pellizari, que traz a Musicoterapia Social e Comunitária em suas obras; Bruscia, com as áreas e níveis de atuação da 

Musicoterapia em seus diversos contextos; pesquisas de Daniéli Busanello; e a obra Psicologia Social: O Homem em 

Movimento, de Silvia Lane e Wanderley Codo. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Esta pesquisa conclui que a Musicoterapia é capaz de beneficiar as mulheres em situação de violência doméstica ao buscar, 

dentro do processo grupal e em conjunto com o psicólogo social, propiciar um ambiente seguro, autoexpressão, sentimento 

de pertencimento e qualidade de vida. 
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INTRODUCAO 

A Alopecia X ou “Aprisionamento do folículo piloso” é uma dermatopatia não inflamatória e não pruriginosa, de 

etiopatogenia desconhecida, que afeta cães e principalmente o Spitz Alemão (Lulu da Pomerânia). Trata-se de uma doença 

sem sinais sistêmicos que responsiva à diferentes tipos de tratamentos, por exemplo, castração, melatonina, trilostano, e 

microagulhamento. A administração de trilostano um agente inibidor da enzima 3-(#38)#946;-HSD que reduz a 

esteroidogênese na glândula adrenal, além disso estudos revelou que esse medicamento atua inibindo a conversão de 

cortisol em cortisona pelo bloqueio da 11-(#38)#946;-HSD sendo assim o medicamento para o tratamento de 

hiperadrenocorticismo. O mecanismo ainda não está completamente esclarecido, mas já foi demonstrado em humanos que 

o trilostano promove bloqueio dos receptores de estrógeno no folículo piloso revertendo os quadros de alopecia X, ao passo 

que em animais apenas se conhece esse efeito através de doses altíssimas desse medicamento. Doses mais baixas sendo 

efetivas para o tratamento do hiperadrenocorticismo e questiona-se uma possível correlação na redução dessa dose para a 

remissão do quadro de Alopecia X também seria efetivo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o tratamento da Alopecia X com doses baixas de trilostano em cães da raça 

Spitz Alemão. 
 

Para tanto foram incluídos nesse estudo 17 cães com Alopecia X proveniente da Clínica Naya Especialidades tratados com 

METODOLOGIA doses de 0,5 a 1 mg/kg/S.I.D de trilostano e os mesmos foram monitorados com testes de estimulação com ACTH a cada 30 

a 60 dias. O número da comissão de ética no uso de animais foi 0,4/2018 pela universidade de Santo Amaro. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram utilizados 17 animais, com idade média de 36 meses e pesando em média 3,8 Kg. Os animais tratados com trilostano 

na dose 0,5mg/Kg- 1,1mg/Kg utilizaram uma dose diária de 3,4mg. Foi observado recrescimento piloso em 15 dos 17  

animais tratados em média por 6 meses, um animal não apresentou remissão do quadro alopécico. Observou que doses 

baixas foram capazes de promover o recrescimento piloso de acordo com que havia sido proposto por Cerundolo, 2004, de 

forma que o uso de trilostano é capaz de promover o recrescimento piloso. Também foi possível correlacionar com uma 

redução da dose assim como o que havia sido apresentado por Feldmann, 2011 para o tratamento do hiperadrenocorticismo. 
 

 

 
CONCLUSOES Doses reduzidas de trilostano são eficazes para o recrescimento piloso em quadros de Alopecia X. 
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TITULO Religião e Trabalho no Egito Antigo: As estatuetas funerárias do Novo Império 
 
 

 
INTRODUCAO 

Há milênios o Egito Antigo tem fascinado as pessoas em todos os seus aspectos, mas principalmente no religioso, e quando 

associamos as práticas e crenças religiosas com os aspectos trabalhistas, essa sociedade tão singular torna-se ainda mais 

interessante. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender o conceito de religião e trabalho no Egito Antigo através do papel das estatuetas funerárias em contexto de 

enterramentos no período do Novo Império. 
 

Revisão e análise bibliográfica relativa ao tema apresentado, debatendo como as mudanças estéticas e funcionais das 

METODOLOGIA estatuetas funerárias e sua possível relação com as alterações econômicas e estatais do Egito, que por ventura, possam ter 

modificado a visão do pós-vida pelo homem egípcio e refletido na cultura material nos enterramentos. 
 

 
RESULTADOS 

Para o egípcio a morte não era o fim da existência humana, havia um pós-vida que seria uma espécie de continuação eterna 

da vida terrena. As estatuetas funerárias conhecidas como “shabits” foram artefatos representativos nos contextos 

funerários. Sua função era representar o falecido, trabalhando por ele no além. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Pode-se notar uma modificação da função e quantidade de estatuetas funerárias ao longo do Novo Império, que passam a 

ser, não só representação do morto, mas assumem um papel na esfera do trabalho no além, inclusive carregando 

ferramentas e objetos de trabalhadores do campo. 
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TITULO Avaliar a citotoxicidade mediada por linfócito LTCD8+ em esferóides heterotípico em linhagem tumoral de glioblastoma 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os glioblastomas são neoplasias agressivas e que possuem o pior prognóstico entre os gliomas (STUPP, et al., 2010). É 

estimado que para o biênio de 2018-2019 tenham entre 5500 e 5800 casos (INCA, 2017). As principais características do 

glioblastoma são: múltiplos focos de necrose, grande polimorfismo celular, uma vascularização aumentada, um 

microambiente tumoral diferenciado e com pouca acessibilidade (URBANSKA et al., 2014). Cerca de 30-40% do tumor de 

glioblastoma é composta por células do sistema imune como, por exemplo: monócitos, linfócitos T, neutrófilos e células 

dendríticas (FENG et al., 2015). Essas células adquirem um fenótipo imunossupressor induzindo assim a evolução da 

neoplasia (DIDENKO et al., 2002). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem como o objetivo, avaliar a citotoxicidade mediada por linfócitos LTCD8+ em esferóides heterotípicos de 

linhagem tumoral de glioblastoma e analisar o microambiente tumoral que é formado. 
 

As metodologias utilizadas são: a formação de modelo de cultura 3D (esferóides) com as linhagens U87MG (linhagem 

celular de glioblastoma), HUVEC (células endoteliais de cordão umbilical humano) e MRC5 (linhagem celular de fibroblastos 

METODOLOGIA 
proveniente de tecido pulmonar). A diferenciação de monócitos em células dendríticas e cultivo de linfócitos proveniente de 

sangue periférico, estes terão seu sobrenadante adicionados aos esferóides. E posteriormente os linfócitos serão 

confrontados diretamente com estes mesmos esferóides e será realizado o ensaio de citotoxicidade mediada por linfócitos 

LTCD8+. 

RESULTADOS 
Em relação aos resultados, a diferenciação de monócitos em células dendríticas e o cultivo dos linfócitos estão em 

andamento, juntamente com a formação do modelo de cultura 3D (esferóides). 
 

CONCLUSOES 
Os ensaios preliminares estão em desenvolvimento, contudo, o ensaio de citotoxicidade ainda deve ser desenvolvido, além 

das triplicatas dos experimentos. 
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TITULO 
Afetividade e Psicomotricidade: as influências da emoção e do lúdico no processo de aprendizagem nas crianças de zero a 

seis anos. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho aborda a influência do lúdico e da afetividade no processo de aprendizagem. Durante os estudos pude 

observar que a psicomotricidade e a afetividade são de grande importância para o desenvolvimento infantil e sua prevenção 

contra os problemas de aprendizagem. Nos movimentos das crianças articulam-se toda sua afetividade e expressão, 

desejos, emoções e suas possibilidades de comunicação. O trabalho procura conceituar a psicomotricidades e afetividade, 

demonstrar sua importância no desenvolvimento infantil que possibilita mais prazer e significado ao processo de 

aprendizagem. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é apresentar ao educador a importância da psicomotricidade e afetividade para aprendizagem, procurando instigá- 

los, para que as atividades lúdicas sejam inseridas em seus projetos educativos e discursar sobre as influências da emoção     

e do lúdico no processo de aprendizagem nas crianças de zero a seis anos. 
 

 

 
METODOLOGIA A metodologia utilizada neste trabalho é de análise bibliográfica de publicações voltadas para o tema supracitado. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Gonçalves (2010) nos diz que a Psicomotricidade é entendida como o campo transdisciplinar que estuda e investiga as 

relações e as influências bilaterais e a organização entre psiquismo e o corpo.Almeida e Mahoney (2007), nos relatam que a 

afetividade se trata da capacidade, da disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno, ligadas as 

sensações agradáveis e não agradáveis. No processo de aprendizagem, o professor é um elemento importante nesta fase de 

desenvolvimento da afetividade com o aluno, deve lhes passar metas, segurança e realistas, levando o mesmo a perceber as 

vantagens de realizar atividades desafiadoras(SARNOSKI2014). Segundo autora, o ser humano nunca está pronto e 

acabado, pois o processo do seu desenvolvimento é contínuo. Para compreender melhor de que forma essa afetividade 

contribui no processo de aprendizagem, é necessário buscar um aprofundamento mais específico e teorizado, pois quando 

se fala em afetividade para aprendizagem é preciso considerar as características do ambiente escolar, pois esse é um 

processo que se dá de fora para dentro (SARNOSKI,2014). 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Neste presente artigo foi apresentada uma breve elaboração do que são os termos psicomotricidade e afetividade, dando 

ênfase na influência desses instrumentos para aprendizagem da criança de zero a seis anos. Para entender melhor que o 

afeto e o lúdico ajudam na aprendizagem, é necessário dar importância ao ambiente escolar e se aprofundar mais sobre o 

tema, pois este processo ocorre de dentro para fora. Podemos concluir que é de extrema importância a ação do professor 

em incluir atividades lúdicas em suas aulas, além de jogos que proporcionem a conscientização da criança sobre o 

conhecimento de seu corpo e posteriormente de seus sentimentos. Partindo disso, a criança desenvolve seu controle 

emocional e mental, possibilitando a aprendizagem nas variadas atividades recreativas. 
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TITULO 
A importância da odontologia no diagnostico precoce da Síndrome de Sjögren e como amenizar os transtornos causados 

aos seus portadores 
 
 

 
INTRODUCAO 

A síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica inflamatória crônica, de presumível etiologia autoimune, mundialmente 

conhecida, que causa especialmente carência na secreção de glândulas exócrinas, que acomete preferencialmente as 

glândulas lacrimais e salivares podendo iniciar um processo inflamatório. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da presente revisão de literatura é apresentar ao cirurgião dentista a importância clinica e a necessidade do 

diagnostico precoce na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos pela patologia em questão. 
 

Os artigos incluídos nessa revisão serão oriundos da base Pubmed, Scielo, Bireme, Scholar e as palavras-chave utilizadas 

foram: Oral manifestations of Sjogren's syndrome, Sjogren syndrome, xerostomy, artificial saliva, manifestações orais da 

METODOLOGIA 
Síndrome de Sjögren, Síndrome de Sjögren, xerostomia e saliva artificial. Os artigos selecionados foram publicados na 

língua inglesa entre os anos 2006 a 2017. Esta revisão aborda alguns aspectos específicos da saúde bucal de pacientes com 

a Síndrome Sjögren e se concentra em tópicos relevantes relativos ao tratamento e prevenção de distúrbios orais comuns 

associados a esta doença. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com ênfase nas publicações mais recentes sobre esses tópicos é apresentada uma atualização sobre os aspectos orais da 

síndrome de Sjögren, como tambem o papel do profissional da área odontológica na formulação de um plano preventivo de 

saúde bucal que inclui, instruções meticulosas de higiene bucal, aconselhamento dietético, um complemento de agentes 

quimioterápicos e cuidados para evitar complicações bucais o que irá gerar a melhorar da qualidade de vida. Ter um 

conhecimento profundo desta síndrome fara com que o cirurgião dentista na sua área de atuação conheça os sinais, 

sintomas e maneiras de aliviar a sintomatologia bucal, proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida através de 

tratamentos paliativos e o diagnostico correto o levara a encaminhar seu paciente para os cuidados médicos necessários 

enquanto trata das manifestações orais. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A síndrome de Sjögren é uma doença de cura não diagnosticada, que causa deficiência na secreção das glândulas   

exócrinas. A xerostomia, o principal sintoma oral e sinal clinico desta patologia. O diagnostico precoce desta doença resulta 

numa melhor qualidade de vida ao paciente, o que ressalta a importância do cirurgião-dentista em ser apto para o 

reconhecimento da síndrome. 
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INTRODUCAO 

A repetição do indébito tributário é um direito que decorre do princípio da legalidade previsto nos art. 5º, II e 150, I, ambos da 

Constituição Federal. O referido princípio impõe que o Estado restitua  os  valores  indevidamente  recolhidos  pelo 

Contribuinte, para evitar a violação da sua capacidade contributiva, constitucionalmente prevista no art. 145, §1º. Assim, nos 

termos do Código Tributário Nacional, uma vez verificado o recolhimento indevido, cabe ao contribuinte pleitear a devida 

restituição na esfera administrativa ou judicial, no prazo de 5 anos contados, nos termos dos art. 165 e 168, ambos do        

Código Tributário Nacional. Entretanto, há um problema de ordem prática que se apresenta àqueles que pretendem exercer o 

direito à repetição do indébito tributário. Trata-se da norma do art. 166, do CTN, que condiciona a restituição de pagamentos 

indevidos a título de tributos que comportem, por sua natureza, o repasse do encargo financeiro a terceiro, permitindo-o   

apenas em duas hipóteses: (i) mediante prova de que não houve o repasse do encargo; ou (ii) mediante autorização deste  

terceiro para receber a restituição. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O art. 166, do CTN gera muitas dúvidas no momento de sua aplicação. O estudo da repetição do indébito tributário revela-se 

importante e capaz de contribuir com a academia e a sociedade na medida em que se propõe a revelar o conteúdo e alcance 

da limitação do direito de restituição. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Verifica-se que, economicamente, quase todos os tributos suportam o repasse do encargo financeiro a terceiro. No entanto, 

há um consenso na doutrina e na jurisprudência de que a repercussão de que trata o art. 166, do CTN não é uma 

repercussão econômica do encargo, mas uma repercussão jurídica. Por sua vez, a repercussão jurídica do encargo 

financeiro encontra fundamento na norma da não-cumulatividade do IPI e do ICMS e, também, nas normas de 

responsabilidade tributária, nas quais se verifica a possibilidade de retenção ou reembolso para repasse do encargo 

financeiro a quem, de fato, detém capacidade contributiva. Nestes casos, a repetição do indébito tributário deve observar os 

requisitos do art. 166, do CTN, para que se evite o locupletamento ilícito do contribuinte. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Para a identificação dos tributos que suportam o repasse do encargo financeiro, é necessária que se identifique a 

repercussão jurídica do encargo financeiro, através da norma da não-cumulatividade do IPI e ICMS e da responsabilidade 

tributária. 
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TITULO Indébito Tributário 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A repetição do indébito tributário é um direito que decorre do princípio da legalidade previsto nos art. 5º, II e 150, I, ambos da 

Constituição Federal. O referido princípio impõe que o Estado restitua  os  valores  indevidamente  recolhidos  pelo 

Contribuinte, para evitar a violação da sua capacidade contributiva, constitucionalmente prevista no art. 145, §1º. Assim, nos 

termos do Código Tributário Nacional, uma vez verificado o recolhimento indevido, cabe ao contribuinte pleitear a devida 

restituição na esfera administrativa ou judicial, no prazo de 5 anos contados, nos termos dos art. 165 e 168, ambos do        

Código Tributário Nacional. Entretanto, há um problema de ordem prática que se apresenta àqueles que pretendem exercer o 

direito à repetição do indébito tributário. Trata-se da norma do art. 166, do CTN, que condiciona a restituição de pagamentos 

indevidos a título de tributos que comportem, por sua natureza, o repasse do encargo financeiro a terceiro, permitindo-o   

apenas em duas hipóteses: (i) mediante prova de que não houve o repasse do encargo; ou (ii) mediante autorização deste  

terceiro para receber a restituição. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O art. 166, do CTN gera muitas dúvidas no momento de sua aplicação. O estudo da repetição do indébito tributário revela-se 

importante e capaz de contribuir com a academia e a sociedade na medida em que se propõe a revelar o conteúdo e alcance 

da limitação do direito de restituição. 
 

 

 
METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 

 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Verifica-se que, economicamente, quase todos os tributos suportam o repasse do encargo financeiro a terceiro. No entanto, 

há um consenso na doutrina e na jurisprudência de que a repercussão de que trata o art. 166, do CTN não é uma 

repercussão econômica do encargo, mas uma repercussão jurídica. Por sua vez, a repercussão jurídica do encargo 

financeiro encontra fundamento na norma da não-cumulatividade do IPI e do ICMS e, também, nas normas de 

responsabilidade tributária, nas quais se verifica a possibilidade de retenção ou reembolso para repasse do encargo 

financeiro a quem, de fato, detém capacidade contributiva. Nestes casos, a repetição do indébito tributário deve observar os 

requisitos do art. 166, do CTN, para que se evite o locupletamento ilícito do contribuinte. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Para a identificação dos tributos que suportam o repasse do encargo financeiro, é necessária que se identifique a 

repercussão jurídica do encargo financeiro, através da norma da não-cumulatividade do IPI e ICMS e da responsabilidade 

tributária. 
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TITULO 
Avaliação do papel do processamento seminal pelo método de ISolate® na redução da carga bacteriana em amostras de 

sêmen de homens da rotina andrológica 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A infertilidade masculina é definida como incapacidade da conquista de gestação após um ano de relações sexuais ao longo 

do ciclo menstrual, sem o uso de contraceptivos, alcançando 15% dos casais em idade reprodutiva. Em até 50% dos casais 

que não conquistam uma gravidez, o homem é o único causador da infertilidade e a presença de infecção no trato genital 

favorece a queda da fertilidade, provocando danos temporários ou permanentes nos órgãos reprodutores. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar o papel do processamento seminal pelo método de Isolate® na redução da carga bacteriana em amostras de sêmen 

de homens da rotina andrológica. 
 

O presente estudo utilizou 17 amostras seminais de pacientes voluntários encaminhados ao Laboratório Androscience, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi realizada análise seminal com contagem de 

concentração espermática, motilidade, viabilidade espermática e morfologia, testes funcionais (índice de fragmentação de 

METODOLOGIA 
DNA, atividade mitocondrial, anticorpos aderidos e dosagem de radicais livres) e análise microbiológica, utilizando os meios 

de cultura Gonolab®, para cultura de bactérias anaeróbias, e R1®, para as bactérias Mycoplasma e Ureaplasma. Após a 

análise inicial dos parâmetros, foi realizado o processamento seminal pelo método de Isolate®, com o objetivo de separar os 

espermatozoides viáveis dos espermatozoides mortos. Após isso, todos os parâmetros foram analisados, incluindo a 

análise microbiológica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O processamento seminal teve eficiência na diminuição na motilidade progressiva (26,41%±18,88 vs 5,77%;5,76), elevação 

do grau B (27.94%±17.41 vs 31.93%±26.52) e declínio do grau D (44.41%±19.00 vs 27.72%±18.93). Quanto aos testes 

funcionais, houve aumento de espermatozoides com baixa atividade mitocondrial (9.75%±7.68 vs 13.22%± 8.25) e redução 

dos anticorpos aderidos (12.10%±6.00 vs 11.55%± 8.29). Doze amostras apresentaram crescimento bacteriano, sendo 58% 

Staphylococcus aureus e 42% Enterococcus spp. O Isolate® foi eficaz na redução da carga bacteriana, mostrando 85% de 

eficiência pelo meio Gonolab® e 92,86% no R1®. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O processamento seminal foi eficaz na seleção de espermatozoides progressivos e redução dos anticorpos 

antiespermatozoides, podendo ser aplicado nas técnicas de Reprodução Assistida, como a fertilização in vitro clássica e até 

mesmo a inseminação intrauterina. Além disso, o procedimento foi eficaz na redução da carga bacteriana das amostras, 

sendo uma boa ferramenta laboratorial a ser utilizada nas amostras seminais de homens com infecção do trato 

genitourinário, garantindo sucesso na fertilização, visto que a redução da carga bacteriana é fundamental para minimizar 

efeitos como má-formação embrionária, congênita ou falhas de implantação. 
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TITULO Pagamentos e atendimento de pedidos 

 

INTRODUCAO 
O e-commerce traz facilidades quanto ao pagamento e entrega. Neste contexto, serão abordadas posições importantes da 

implementação de pedidos, explicando brevemente o processo. 
 

OBJETIVOS 
O objetivo deste artigo é entender os fatores que determinam o sucesso dos métodos de pagamento eletrônico (e-payment). 

Além disso, desvendar o mistério por trás da implementação de um pedido, até sua finalização. 
 

O pagamento, normalmente é feito com cartão de crédito, o qual, envolve-se quatro partes: 1. Emitente: instituições 

bancárias ou financeiras, que emitem o instrumento de pagamento eletrônico usado para fazer a compra. 2. Cliente/ 

pagante/ comprador: a parte que está fazendo o pagamento em troca de bens ou serviços. 3. Comerciante/ beneficiário/ 

vendedor: a parte que recebe o pagamento em troca de bens ou serviços. 4. Regulador: usualmente uma agência 

governamental cujas regulamentações controlam o processo de pagamento eletrônico. O pagamento torna-se seguro por 

METODOLOGIA 
cada parte acima passar por uma criptografia, tornando o tempo de processamento de um possível ataque extremamente 

longo. Para o atendimento de pedidos, normalmente é utilizado um sistema em cadeia, que verifica as questões financeiras 

do cliente, o estoque e a expedição, de modo exemplificado. Assim, podemos iniciar o pedido com a certeza que o cliente 

pagará, podendo utilizar um cartão de crédito, como o caso acima. Após esse passo, o estoque é conferido, de preferência 

ligado ao sistema da empresa, positivando o pedido. O próximo passo é a expedição, que consiste em receber o produto, 

embalar e despachar para o cliente, caso o produto seja físico. Se for digital, o estoque em quase todas as oportunidades 

será infinito, exceto para softwares onde há chave de licença. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados podem ser exemplificados com a sistemática de trabalho da empresa UPS, que oferece diversos serviços para 

o comércio eletrônico, que vai de transporte logístico, até a cadeia de suprimentos (gerenciando os estoques), incluindo o 

sistema de pagamento eletrônico de faturas. Para apoiar essa causa, a UPS dispõe de uma grande infraestrutura, não só 

física, mas também tecnológica, que pode ser visto no rastreamento eletrônico de encomendas, portal de gerenciamento de 

cadeia de suprimentos, calculadoras para determinar preço de frete e expedição, sistema de notificação da situação da 

encomenda, entre outros. Esse tipo de serviço otimiza as ações do vendedor e facilitam o pós-venda, tornando a relação 

com o cliente estreita. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Nos dias atuais, além de ser mais barato não só para o usuário, mas também para a empresa, a compra online é facilitada 

por seus diversos benefícios, desde a segurança no pagamento, até o recebimento do produto em boas condições e com 

rapidez, passando pelo fato de fazer tudo isso sem precisar sair do conforto de seu computador, ou até de seu smartphone. 

Entretanto, a necessidade de internet, energia e a espera (para certos tipos de produtos), ainda são um entrave para que o e- 

commerce possa ser absoluto. 
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Pagamentos e atendimento de pedidos 

  

 

INTRODUCAO 
O e-commerce traz facilidades quanto ao pagamento e entrega. Neste contexto, serão abordadas posições importantes da 

implementação de pedidos, explicando brevemente o processo. 
 

OBJETIVOS 
O objetivo deste artigo é entender os fatores que determinam o sucesso dos métodos de pagamento eletrônico (e-payment). 

Além disso, desvendar o mistério por trás da implementação de um pedido, até sua finalização. 
 

O pagamento, normalmente é feito com cartão de crédito, o qual, envolve-se quatro partes: 1. Emitente: instituições 

bancárias ou financeiras, que emitem o instrumento de pagamento eletrônico usado para fazer a compra. 2. Cliente/ 

pagante/ comprador: a parte que está fazendo o pagamento em troca de bens ou serviços. 3. Comerciante/ beneficiário/ 

vendedor: a parte que recebe o pagamento em troca de bens ou serviços. 4. Regulador: usualmente uma agência 

governamental cujas regulamentações controlam o processo de pagamento eletrônico. O pagamento torna-se seguro por 

METODOLOGIA 
cada parte acima passar por uma criptografia, tornando o tempo de processamento de um possível ataque extremamente 

longo. Para o atendimento de pedidos, normalmente é utilizado um sistema em cadeia, que verifica as questões financeiras 

do cliente, o estoque e a expedição, de modo exemplificado. Assim, podemos iniciar o pedido com a certeza que o cliente 

pagará, podendo utilizar um cartão de crédito, como o caso acima. Após esse passo, o estoque é conferido, de preferência 

ligado ao sistema da empresa, positivando o pedido. O próximo passo é a expedição, que consiste em receber o produto, 

embalar e despachar para o cliente, caso o produto seja físico. Se for digital, o estoque em quase todas as oportunidades 

será infinito, exceto para softwares onde há chave de licença. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados podem ser exemplificados com a sistemática de trabalho da empresa UPS, que oferece diversos serviços para 

o comércio eletrônico, que vai de transporte logístico, até a cadeia de suprimentos (gerenciando os estoques), incluindo o 

sistema de pagamento eletrônico de faturas. Para apoiar essa causa, a UPS dispõe de uma grande infraestrutura, não só 

física, mas também tecnológica, que pode ser visto no rastreamento eletrônico de encomendas, portal de gerenciamento de 

cadeia de suprimentos, calculadoras para determinar preço de frete e expedição, sistema de notificação da situação da 

encomenda, entre outros. Esse tipo de serviço otimiza as ações do vendedor e facilitam o pós-venda, tornando a relação 

com o cliente estreita. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Nos dias atuais, além de ser mais barato não só para o usuário, mas também para a empresa, a compra online é facilitada 

por seus diversos benefícios, desde a segurança no pagamento, até o recebimento do produto em boas condições e com 

rapidez, passando pelo fato de fazer tudo isso sem precisar sair do conforto de seu computador, ou até de seu smartphone. 

Entretanto, a necessidade de internet, energia e a espera (para certos tipos de produtos), ainda são um entrave para que o e- 

commerce possa ser absoluto. 
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TITULO Pagamentos e atendimento de pedidos 

 

INTRODUCAO 
O e-commerce traz facilidades quanto ao pagamento e entrega. Neste contexto, serão abordadas posições importantes da 

implementação de pedidos, explicando brevemente o processo. 
 

OBJETIVOS 
O objetivo deste artigo é entender os fatores que determinam o sucesso dos métodos de pagamento eletrônico (e-payment). 

Além disso, desvendar o mistério por trás da implementação de um pedido, até sua finalização. 
 

O pagamento, normalmente é feito com cartão de crédito, o qual, envolve-se quatro partes: 1. Emitente: instituições 

bancárias ou financeiras, que emitem o instrumento de pagamento eletrônico usado para fazer a compra. 2. Cliente/ 

pagante/ comprador: a parte que está fazendo o pagamento em troca de bens ou serviços. 3. Comerciante/ beneficiário/ 

vendedor: a parte que recebe o pagamento em troca de bens ou serviços. 4. Regulador: usualmente uma agência 

governamental cujas regulamentações controlam o processo de pagamento eletrônico. O pagamento torna-se seguro por 

METODOLOGIA 
cada parte acima passar por uma criptografia, tornando o tempo de processamento de um possível ataque extremamente 

longo. Para o atendimento de pedidos, normalmente é utilizado um sistema em cadeia, que verifica as questões financeiras 

do cliente, o estoque e a expedição, de modo exemplificado. Assim, podemos iniciar o pedido com a certeza que o cliente 

pagará, podendo utilizar um cartão de crédito, como o caso acima. Após esse passo, o estoque é conferido, de preferência 

ligado ao sistema da empresa, positivando o pedido. O próximo passo é a expedição, que consiste em receber o produto, 

embalar e despachar para o cliente, caso o produto seja físico. Se for digital, o estoque em quase todas as oportunidades 

será infinito, exceto para softwares onde há chave de licença. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os resultados podem ser exemplificados com a sistemática de trabalho da empresa UPS, que oferece diversos serviços para 

o comércio eletrônico, que vai de transporte logístico, até a cadeia de suprimentos (gerenciando os estoques), incluindo o 

sistema de pagamento eletrônico de faturas. Para apoiar essa causa, a UPS dispõe de uma grande infraestrutura, não só 

física, mas também tecnológica, que pode ser visto no rastreamento eletrônico de encomendas, portal de gerenciamento de 

cadeia de suprimentos, calculadoras para determinar preço de frete e expedição, sistema de notificação da situação da 

encomenda, entre outros. Esse tipo de serviço otimiza as ações do vendedor e facilitam o pós-venda, tornando a relação 

com o cliente estreita. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Nos dias atuais, além de ser mais barato não só para o usuário, mas também para a empresa, a compra online é facilitada 

por seus diversos benefícios, desde a segurança no pagamento, até o recebimento do produto em boas condições e com 

rapidez, passando pelo fato de fazer tudo isso sem precisar sair do conforto de seu computador, ou até de seu smartphone. 

Entretanto, a necessidade de internet, energia e a espera (para certos tipos de produtos), ainda são um entrave para que o e- 

commerce possa ser absoluto. 
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TITULO Concepções de família para universitários da área de Ciências Humanas em São Paulo: um estudo em Psicologia Social 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Historicamente, no Brasil, a família aparece como um tema de grande relevância pública, seja na justificação de legislações 

e estruturação de preceitos jurídicos, seja na formulação de políticas públicas sociais. No cotidiano as pessoas sempre 

fazem alguma ideia sobre o que é família, às vezes excluindo desta ideia casais homoafetivos. No caso de estudantes 

universitários das Ciências Humanas, refletir sobre essa(s) ideia(s) é de grande importância, tendo em vista a qualidade da 

formação universitária e a perspectiva de excelência no desenvolvimento da atuação profissional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral do presente estudo foi conhecer as concepções de família para universitários da área de Ciências Humanas, 

a partir de uma revisão bibliográfica sobre o conceito de família. 
 

A metodologia consistiu em um questionário de opinião (escala Likert) sobre o tema “família” a ser aplicado para 52 

METODOLOGIA 
(cinquenta e dois) universitários, sendo 45 (quarenta e cinco) ingressantes e 07 (sete) concluintes. As análises dos dados 

foram realizadas a partir do referencial teórico da Psicologia Social Crítica, baseada na Teoria Crítica da Sociedade (Escola 

de Frankfurt). 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os estudantes manifestaram tendência ao liberalismo ao ser questionado sobre concepções de família, mas em um País que 

a homofobia aparece tão latente, analisar um resultado onde mostra o respeito as pessoas é essencial para lutarmos 

sempre contra o preconceito, seja ele qual for. Por isso, urge revolver princípios, rever valores e abrir espaços para novas 

discussões. (#38)#8195; 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao analisar o resultado do questionário aplicado, notamos uma tendência maior para o liberalismo dos universitários em 

relação as concepções de família. Isso significa uma possível diminuição da ênfase única na família tradicional como norma, 

o que pode abrir espaço para a redução do preconceito contra famílias homoafetivas. 
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TITULO Subvenções Terceiro Setor 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade 

moderna, realizando atividades de carácter beneficentes. O governo, objetivando implementar suas políticas sociais, tem 

buscado mecanismos para normatizar as ações desse setor, especialmente no que se refere à disponibilização de recursos 

públicos. Desse contexto, fazem parte as subvenções e assistências governamentais concedidas às ESFL. Tendo em vista a 

importância das Subvenções Governamentais para as ESFL, a presente pesquisa procurada responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual o tratamento contábil que está sendo dado pelas entidades do terceiro setor para o registro das subvenções? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os principais conceitos, classificações, normas técnicas e discussões a respeito das Subvenções 

Governamentais e verificar como o assunto está sendo tratado, na prática, por importantes Entidades do terceiro setor, 

inclusive quanto ao atendimento às determinações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 

 

 
O trabalho tem por base pesquisa bibliográfica, busca em websites na Internet, artigos e normas profissionais emitidas pelo 

METODOLOGIA CFC, em especial a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1). Foram analisadas, também, as 

Demonstrações Contábeis das entidades GRAAC, AACD e Fundação Gol de Letra - FGL. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As subvenções compreendem as transferências de recursos, derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do 

setor público, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas. Os recursos recebidos dos 

convênios, contratos ou outras formas de assistência social e doações são registradas na receita quando atendidas as 

condições contratuais estabelecidas sobre a entidade e no momento em que as despesas correspondentes se realizam. Os 

recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas 

despesas correspondentes ainda não incorrerram, são transferidas para uma conta específica no passivo, e o seu 

reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção em que as despesas correspondentes incorrem. 

Os resultados evidenciam que as entidades pesquisadas se adaptaram plenamente as leis e normas contábeis, conforme a 

Resolução n°. 1.305 do - CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC n° 

1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O tratamento contábil das subvenções governamentais passou por discussões e modificações nos últimos anos. 

Presentemente, o assunto está normatizado pelo CFC, destacando-se a necessidade de cumprir determinadas condições 

para reconhecimento no resultado. As entidades pesquisadas cumprem integralmente os requisitos das normas e divulgam 

em suas notas explicativas os critérios adotados e outras informações relevantes. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

AACD, 17 de Abril, 2018. http://homologacao.aacd.org.br /arquivos/DemFinanceiras2017.pdf Araújo, Osorio Cavalcante; 

Contabilidade para organizações do Terceiro Setor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2005 Conselho Federal de Contabilidade; Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis: CPC 07/10 (R1), Brasília, CPC 2010 Conselho Federal de Contabilidade; Interpretação 

Técnica Geral: Resolução nº CFC 1.409/12, Brasília, CFC 2012 Fundação Gol de Letra, 26 de maio, 2017. 

https://goldeletra.org.br/_pdf/notas-auditores.pdf GRAACC, 19 de Abril, 2018. https://graacc.org.br/wp- 

content/uploads/2018/04/Oficial-assinado-223520-DF_graacc_PIRP.pdf_IMPRESSAO-1.pdf Olak, Paulo Arnaldo; Toledo do 

Nascimento, Diogo. Contabilidade para Entidades sem Fins Lucrativos-Terceiro Setor. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1040 

 

 

2018 9209 Ciências 0 - Iniciação Científica Graduação Presencial 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

 
Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
2283417 - LEONARDO FERNANDO DA SILVA BENTO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Evanildo Guimaraes Moreira 

  

 
 

TITULO Subvenções Terceiro Setor 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade 

moderna, realizando atividades de carácter beneficentes. O governo, objetivando implementar suas políticas sociais, tem 

buscado mecanismos para normatizar as ações desse setor, especialmente no que se refere à disponibilização de recursos 

públicos. Desse contexto, fazem parte as subvenções e assistências governamentais concedidas às ESFL. Tendo em vista a 

importância das Subvenções Governamentais para as ESFL, a presente pesquisa procurada responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual o tratamento contábil que está sendo dado pelas entidades do terceiro setor para o registro das subvenções? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os principais conceitos, classificações, normas técnicas e discussões a respeito das Subvenções 

Governamentais e verificar como o assunto está sendo tratado, na prática, por importantes Entidades do terceiro setor, 

inclusive quanto ao atendimento às determinações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 

 

 
O trabalho tem por base pesquisa bibliográfica, busca em websites na Internet, artigos e normas profissionais emitidas pelo 

METODOLOGIA CFC, em especial a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1). Foram analisadas, também, as 

Demonstrações Contábeis das entidades GRAAC, AACD e Fundação Gol de Letra - FGL. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As subvenções compreendem as transferências de recursos, derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do 

setor público, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas. Os recursos recebidos dos 

convênios, contratos ou outras formas de assistência social e doações são registradas na receita quando atendidas as 

condições contratuais estabelecidas sobre a entidade e no momento em que as despesas correspondentes se realizam. Os 

recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas 

despesas correspondentes ainda não incorrerram, são transferidas para uma conta específica no passivo, e o seu 

reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção em que as despesas correspondentes incorrem. 

Os resultados evidenciam que as entidades pesquisadas se adaptaram plenamente as leis e normas contábeis, conforme a 

Resolução n°. 1.305 do - CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC n° 

1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O tratamento contábil das subvenções governamentais passou por discussões e modificações nos últimos anos. 

Presentemente, o assunto está normatizado pelo CFC, destacando-se a necessidade de cumprir determinadas condições 

para reconhecimento no resultado. As entidades pesquisadas cumprem integralmente os requisitos das normas e divulgam 

em suas notas explicativas os critérios adotados e outras informações relevantes. 
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TITULO Subvenções Terceiro Setor 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade 

moderna, realizando atividades de carácter beneficentes. O governo, objetivando implementar suas políticas sociais, tem 

buscado mecanismos para normatizar as ações desse setor, especialmente no que se refere à disponibilização de recursos 

públicos. Desse contexto, fazem parte as subvenções e assistências governamentais concedidas às ESFL. Tendo em vista a 

importância das Subvenções Governamentais para as ESFL, a presente pesquisa procurada responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual o tratamento contábil que está sendo dado pelas entidades do terceiro setor para o registro das subvenções? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os principais conceitos, classificações, normas técnicas e discussões a respeito das Subvenções 

Governamentais e verificar como o assunto está sendo tratado, na prática, por importantes Entidades do terceiro setor, 

inclusive quanto ao atendimento às determinações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 

 

 
O trabalho tem por base pesquisa bibliográfica, busca em websites na Internet, artigos e normas profissionais emitidas pelo 

METODOLOGIA CFC, em especial a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1). Foram analisadas, também, as 

Demonstrações Contábeis das entidades GRAAC, AACD e Fundação Gol de Letra - FGL. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As subvenções compreendem as transferências de recursos, derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do 

setor público, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas. Os recursos recebidos dos 

convênios, contratos ou outras formas de assistência social e doações são registradas na receita quando atendidas as 

condições contratuais estabelecidas sobre a entidade e no momento em que as despesas correspondentes se realizam. Os 

recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas 

despesas correspondentes ainda não incorrerram, são transferidas para uma conta específica no passivo, e o seu 

reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção em que as despesas correspondentes incorrem. 

Os resultados evidenciam que as entidades pesquisadas se adaptaram plenamente as leis e normas contábeis, conforme a 

Resolução n°. 1.305 do - CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC n° 

1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O tratamento contábil das subvenções governamentais passou por discussões e modificações nos últimos anos. 

Presentemente, o assunto está normatizado pelo CFC, destacando-se a necessidade de cumprir determinadas condições 

para reconhecimento no resultado. As entidades pesquisadas cumprem integralmente os requisitos das normas e divulgam 

em suas notas explicativas os critérios adotados e outras informações relevantes. 
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TITULO Subvenções Terceiro Setor 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) vêm desempenhando funções cada vez mais amplas e relevantes na sociedade 

moderna, realizando atividades de carácter beneficentes. O governo, objetivando implementar suas políticas sociais, tem 

buscado mecanismos para normatizar as ações desse setor, especialmente no que se refere à disponibilização de recursos 

públicos. Desse contexto, fazem parte as subvenções e assistências governamentais concedidas às ESFL. Tendo em vista a 

importância das Subvenções Governamentais para as ESFL, a presente pesquisa procurada responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual o tratamento contábil que está sendo dado pelas entidades do terceiro setor para o registro das subvenções? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar os principais conceitos, classificações, normas técnicas e discussões a respeito das Subvenções 

Governamentais e verificar como o assunto está sendo tratado, na prática, por importantes Entidades do terceiro setor, 

inclusive quanto ao atendimento às determinações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 

 

 
O trabalho tem por base pesquisa bibliográfica, busca em websites na Internet, artigos e normas profissionais emitidas pelo 

METODOLOGIA CFC, em especial a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a ITG 2002 (R1). Foram analisadas, também, as 

Demonstrações Contábeis das entidades GRAAC, AACD e Fundação Gol de Letra - FGL. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

As subvenções compreendem as transferências de recursos, derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do 

setor público, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas. Os recursos recebidos dos 

convênios, contratos ou outras formas de assistência social e doações são registradas na receita quando atendidas as 

condições contratuais estabelecidas sobre a entidade e no momento em que as despesas correspondentes se realizam. Os 

recursos recebidos dos convênios cujas condições estabelecidas nos contratos não foram ainda atendidas ou cujas 

despesas correspondentes ainda não incorrerram, são transferidas para uma conta específica no passivo, e o seu 

reconhecimento na receita no resultado do exercício ocorre na proporção em que as despesas correspondentes incorrem. 

Os resultados evidenciam que as entidades pesquisadas se adaptaram plenamente as leis e normas contábeis, conforme a 

Resolução n°. 1.305 do - CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC n° 

1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O tratamento contábil das subvenções governamentais passou por discussões e modificações nos últimos anos. 

Presentemente, o assunto está normatizado pelo CFC, destacando-se a necessidade de cumprir determinadas condições 

para reconhecimento no resultado. As entidades pesquisadas cumprem integralmente os requisitos das normas e divulgam 

em suas notas explicativas os critérios adotados e outras informações relevantes. 
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TITULO Revisão literária sobre o consumo de álcool e outras drogas por estudantes universitários da área de Ciências Biológicas 
 
 

 
INTRODUCAO 

A prevalência mundial do consumo de substâncias psicoativas está aumentando. Estudos mostram que o envolvimento com 

“drogas ilícitas” ocorre principalmente dentro da população de adolescentes e adultos jovens, dentre eles alunos da área da 

saúde. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar estudos sobre o perfil socioeconômico e o estilo de vida dos alunos da área de ciências biológicas em relação ao 

consumo de álcool, tabaco e "drogas ilícitas”. 
 

METODOLOGIA 
Revisão literária de artigos que evidenciam o uso de álcool e drogas ilícitas em alunos de diferentes faculdades do estado de 

São Paulo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No artigo "Uso de álcool e drogas por estudantes de medicina da Unesp” foi usado um questionário de auto-respostas, 

anônimo, incluindo o questionário da Organização Mundial da Saúde para levantamento de uso de drogas/álcool. 71% 

(3.725) dos alunos responderam ao mesmo, 421 eram de Botucatu. O resultado obtido foi o seguinte: álcool 50% (42-50%); 

tabaco 7% (7-13%); solventes 8% (7-12%); maconha 6% (6-16%); benzodiazepínicos (BZD) 3% (2-9%); cocaína 0,5% (0,2-4%); 

anfetaminas 1 % (0-1%). A análise de regressão logística indicou que o uso de álcool e drogas foi favorecido por: a)homem; 

b) perder aulas sem razão e referir ou ter muito tempo livre nos finais de semana; e c) ter atitude favorável em relação ao 

uso de álcool e drogas. No entanto, as mulheres iniciam uso mais precocemente e o fazem mais freqüentemente. Também 

as mulheres já faziam uso de maconha antes de entrar para a faculdade (30% mulheres X 10% homens), o contrário 

ocorrendo com solventes (50% homens X 2% mulheres), sendo essas diferenças estatisticamente significantes. No artigo 

"Fatores associados ao consumo de álcool e drogas entre estudantes universitários” A amostra compreendeu 926 alunos da 

área de Ciências Biológicas de uma universidade do Município de São Paulo, os quais responderam a questionário anônimo  

e de auto-preenchimento. Entre os alunos com alguma religião, o consumo de álcool foi de 83,1%, o de tabaco, 20,7% e o de 

"drogas ilícitas", 24,6%, nesse período. Entre os alunos que não possuíam religião, o consumo nas três categorias foi  

superior nos últimos 12 meses: álcool (89,3%), tabaco (27,7%) e "drogas ilícitas" (37,7%). A renda familiar mensal mostrou-se 

relacionada ao uso de álcool e "drogas ilícitas". Os alunos utilizaram tabaco e "drogas ilícitas" apresentavam mais horas  

livres nos dias úteis do que os alunos que não fumavam no período analisado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Analisando os dados das duas pesquisas pode-se observar um índice elevado de estudantes universitários usuários de 

álcool e “drogas ilícitas”, independente da classe social e instituição de ensino. Tais resultados mostram a necessidade de 

implementação de medidas de conscientização e orientação sobre esse uso excessivo, incluindo mudanças curriculares e 

programas de prevenção. 
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TITULO Revisão literária sobre o consumo de álcool e outras drogas por estudantes universitários da área de Ciências Biológicas 
 
 

 
INTRODUCAO 

A prevalência mundial do consumo de substâncias psicoativas está aumentando. Estudos mostram que o envolvimento com 

“drogas ilícitas” ocorre principalmente dentro da população de adolescentes e adultos jovens, dentre eles alunos da área da 

saúde. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar estudos sobre o perfil socioeconômico e o estilo de vida dos alunos da área de ciências biológicas em relação ao 

consumo de álcool, tabaco e "drogas ilícitas”. 
 

METODOLOGIA 
Revisão literária de artigos que evidenciam o uso de álcool e drogas ilícitas em alunos de diferentes faculdades do estado de 

São Paulo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No artigo "Uso de álcool e drogas por estudantes de medicina da Unesp” foi usado um questionário de auto-respostas, 

anônimo, incluindo o questionário da Organização Mundial da Saúde para levantamento de uso de drogas/álcool. 71% 

(3.725) dos alunos responderam ao mesmo, 421 eram de Botucatu. O resultado obtido foi o seguinte: álcool 50% (42-50%); 

tabaco 7% (7-13%); solventes 8% (7-12%); maconha 6% (6-16%); benzodiazepínicos (BZD) 3% (2-9%); cocaína 0,5% (0,2-4%); 

anfetaminas 1 % (0-1%). A análise de regressão logística indicou que o uso de álcool e drogas foi favorecido por: a)homem; 

b) perder aulas sem razão e referir ou ter muito tempo livre nos finais de semana; e c) ter atitude favorável em relação ao 

uso de álcool e drogas. No entanto, as mulheres iniciam uso mais precocemente e o fazem mais freqüentemente. Também 

as mulheres já faziam uso de maconha antes de entrar para a faculdade (30% mulheres X 10% homens), o contrário 

ocorrendo com solventes (50% homens X 2% mulheres), sendo essas diferenças estatisticamente significantes. No artigo 

"Fatores associados ao consumo de álcool e drogas entre estudantes universitários” A amostra compreendeu 926 alunos da 

área de Ciências Biológicas de uma universidade do Município de São Paulo, os quais responderam a questionário anônimo  

e de auto-preenchimento. Entre os alunos com alguma religião, o consumo de álcool foi de 83,1%, o de tabaco, 20,7% e o de 

"drogas ilícitas", 24,6%, nesse período. Entre os alunos que não possuíam religião, o consumo nas três categorias foi  

superior nos últimos 12 meses: álcool (89,3%), tabaco (27,7%) e "drogas ilícitas" (37,7%). A renda familiar mensal mostrou-se 

relacionada ao uso de álcool e "drogas ilícitas". Os alunos utilizaram tabaco e "drogas ilícitas" apresentavam mais horas  

livres nos dias úteis do que os alunos que não fumavam no período analisado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Analisando os dados das duas pesquisas pode-se observar um índice elevado de estudantes universitários usuários de 

álcool e “drogas ilícitas”, independente da classe social e instituição de ensino. Tais resultados mostram a necessidade de 

implementação de medidas de conscientização e orientação sobre esse uso excessivo, incluindo mudanças curriculares e 

programas de prevenção. 
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TITULO Revisão literária sobre o consumo de álcool e outras drogas por estudantes universitários da área de Ciências Biológicas 
 
 

 
INTRODUCAO 

A prevalência mundial do consumo de substâncias psicoativas está aumentando. Estudos mostram que o envolvimento com 

“drogas ilícitas” ocorre principalmente dentro da população de adolescentes e adultos jovens, dentre eles alunos da área da 

saúde. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar estudos sobre o perfil socioeconômico e o estilo de vida dos alunos da área de ciências biológicas em relação ao 

consumo de álcool, tabaco e "drogas ilícitas”. 
 

METODOLOGIA 
Revisão literária de artigos que evidenciam o uso de álcool e drogas ilícitas em alunos de diferentes faculdades do estado de 

São Paulo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No artigo "Uso de álcool e drogas por estudantes de medicina da Unesp” foi usado um questionário de auto-respostas, 

anônimo, incluindo o questionário da Organização Mundial da Saúde para levantamento de uso de drogas/álcool. 71% 

(3.725) dos alunos responderam ao mesmo, 421 eram de Botucatu. O resultado obtido foi o seguinte: álcool 50% (42-50%); 

tabaco 7% (7-13%); solventes 8% (7-12%); maconha 6% (6-16%); benzodiazepínicos (BZD) 3% (2-9%); cocaína 0,5% (0,2-4%); 

anfetaminas 1 % (0-1%). A análise de regressão logística indicou que o uso de álcool e drogas foi favorecido por: a)homem; 

b) perder aulas sem razão e referir ou ter muito tempo livre nos finais de semana; e c) ter atitude favorável em relação ao 

uso de álcool e drogas. No entanto, as mulheres iniciam uso mais precocemente e o fazem mais freqüentemente. Também 

as mulheres já faziam uso de maconha antes de entrar para a faculdade (30% mulheres X 10% homens), o contrário 

ocorrendo com solventes (50% homens X 2% mulheres), sendo essas diferenças estatisticamente significantes. No artigo 

"Fatores associados ao consumo de álcool e drogas entre estudantes universitários” A amostra compreendeu 926 alunos da 

área de Ciências Biológicas de uma universidade do Município de São Paulo, os quais responderam a questionário anônimo  

e de auto-preenchimento. Entre os alunos com alguma religião, o consumo de álcool foi de 83,1%, o de tabaco, 20,7% e o de 

"drogas ilícitas", 24,6%, nesse período. Entre os alunos que não possuíam religião, o consumo nas três categorias foi  

superior nos últimos 12 meses: álcool (89,3%), tabaco (27,7%) e "drogas ilícitas" (37,7%). A renda familiar mensal mostrou-se 

relacionada ao uso de álcool e "drogas ilícitas". Os alunos utilizaram tabaco e "drogas ilícitas" apresentavam mais horas  

livres nos dias úteis do que os alunos que não fumavam no período analisado. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Analisando os dados das duas pesquisas pode-se observar um índice elevado de estudantes universitários usuários de 

álcool e “drogas ilícitas”, independente da classe social e instituição de ensino. Tais resultados mostram a necessidade de 

implementação de medidas de conscientização e orientação sobre esse uso excessivo, incluindo mudanças curriculares e 

programas de prevenção. 
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FLAVIA ARANTES HIME 

 
TITULO A RUPTURA DO SONHO MATERNO NA UTI NEONATAL 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A maternidade, especialmente no caso de primíparas, marca uma nova fase na vida da mulher, trazendo consigo 

consideráveis mudanças em relação à situação anterior. Com a experiência da gravidez e a chegada de um filho são 

suscitadas novas reações na mulher, bem como fantasias, sentimentos e expectativas. Trata-se de um momento 

transformador e vitalmente significativo, no qual a mulher passa a assumir a responsabilidade de cuidar de um ser vivo e 

desconhecido totalmente dependente, isto é, assume o papel materno (De Felice, 2000). 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Identificar os aspectos emocionais através dos conteúdos trazidos no grupo, vivenciados pelas acompanhantes dos bebês 

internados na UTI neonatal, considerando que a maternidade pode envolver grandes expectativas, que são rompidas com a 

necessidade de internação da criança na unidade de terapia intensiva. A partir das informações coletadas, será possível 

fazer os encaminhamentos necessários quanto a saúde mental das mulheres, visando o bem estar do bebê e da cuidadora. 

Alem disso, serão analisados conteúdos trazidos por elas a respeito da percepção da equipe da UTI neonatal, para que como 

equipe, possamos pensar em estratégias para tornar esse ambiente o mais acolhedor possível. 
 

 

 
Serão feitos grupos de mulheres que irão exercer o papel materno com temas pré determinados e também serão oferecidos 

matérias gráficos para que elas possam representar a respeito dos temas que serão trabalhados. Nessa perspectiva é 

METODOLOGIA 
importante considerar o pesquisador como parte do processo de coleta e análise dos dados: deve estar envolvido e ao 

mesmo tempo manter certo distanciamento, que lhe permita posteriormente pensar sobre o que ouviu O critério para 

participação do grupo será ser a pessoa que exerce a função materna na vida do bebê que está internado na UTI, serão 

grupos abertos, ou seja, as acompanhantes que chegarem durante as semanas que eles ocorrerão poderão participar. 

RESULTADOS Resultados em construção 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Mostrando assim a importância de dar o espaço para essas acompanhantes se expressarem e para que um profissional 

consiga acompanhar e se necessário fazer os encaminhamentos pós alta hospitalar. Segundo Rosenzvaig 2010, em 

“Conversa de UTI: grupo de pais num serviço de neonatal”, há grupos de pais que se recusam a falar, por uma vivência de 

confusão de sentimentos, em um estado de perturbação e também diante da incapacidade de fazer algo diante da situação 

dos filhos, este fato foi percebido pelas profissionais da psicologia do hospital geral do Grajaú, muitas acompanhantes tem 

dificuldade de verbalizar os sentimentos que estão sendo vivenciados, muitas vezes por resistência e outras por dificuldade 

de expressá-los. O grupo pode ser benéfico levando em consideração que elas se sintam acolhidas, e ouvindo outras mães 

falarem consigam formular o sentimentos vivenciados. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO Arterite de takayasu e aneurismas de difícil controle: um relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução–Arterite de Takayasu, conhecida como doença sem pulso,tromboaortopatia oclusiva ou Síndrome de Martorell, é 

uma arterite inflamatória crônica que acomete os grandes vasos, predominantemente aorta, ramos principais e artérias 

pulmonares. A inflamação vascular leva a espessamento das paredes, fibrose, estenose e formação de isquemia. Os 

sintomas refletem lesão de órgãos-alvo por isquemia. As inflamações agudas podem levar a destruição da túnica média e 

subsequente formação de aneurismas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos - Exposição teórica sobre Arterite de Takayasu e aneurismas de carótidas internas e seu tratamento a partir de 

caso clínico observado em clínica privada. 
 

METODOLOGIA 
Metodologia - Revisão de artigos publicados com relatos de caso que se assemelham, avaliação das possibilidades de 

tratamento e consulta ao prontuário autorizada pela paciente e médica responsável, docente da UNISA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Relato do caso -Paciente do sexo feminino, apresentou HAS aos 18 anos e iniciou tratamento hipotensor. Exames de rotina 

apresentavam-se normais. Após 3 anos de evolução, a HAS se agravou e a paciente passou a ser medicada com 

hidroclorotiazida, Alfa-metildopa e Nifedipina. Aos 21 anos, a avaliação renal via doppler detectou estenose de artéria 

renal,com função renal preservada. Paciente evolui com quadro de cefaléia e eventuais lipotimias. Aos 23 anos, apresentou 

síncope, sendo encaminhada ao PS onde foi detectado aneurisma de carótidas internas bilateral. Iniciou o segmento 

reumatológico com diagnóstico de Arterite de Takayasu e tratamento imunossupressor com Azatioprina 100mg. Após três 

meses de tratamento, os exames revelaram manutenção da atividade inflamatória e um crescimento do aneurisma, que 

evolui para 4,5cm em 6 meses. Considerando possível encaminhamento para cirurgia, evitado até então em razão do 

aumento de provas inflamatórias (VHS e PCR), paciente procurou o convênio para segunda opinião reumatológica e, foi 

encaminhada para a Dra. Lúcia(Reumatologia). Iniciou-se pulso terapia mensal com 1g de Ciclofosfamida por seis meses. 

Após dois meses, as provas inflamatórias apresentaram redução significativa e, ao fim do quarto mês de tratamento, 

encontravam-se normais.Além disso a angiotomografia revelava estabilização do diâmetro dos aneurismas, de 1,3cm e 1cm, 

nas carótidas internas direita e esquerda, respectivamente. O tratamento foi continuado até completar seis meses. Em 

seguida, a pulsoterapia foi alterada para bimestral, com programação de três pulsos de 1g de Ciclofosfamida, o equivalente 

a seis meses de tratamento. A paciente, no oito mês de tratamento, foi reavaliada e manteve os aneurismas sem 

progressão. A programação é, permanecendo estável ao final da pulsoterapia, voltar ao tratamento de manutenção com 

Azatioprina 150 mg. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão –Esse caso reforça a importância de um diagnóstico correto, visando abordagem terapêutica adequada e 

prevenção das complicações associadas à Arterite de Takayasu. 
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TITULO 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis em 2018 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É de grande conhecimento que a elevada carga tributária no Brasil influencia diretamente a vida, e até mesmo a saúde das 

empresas, podendo até inviabilizar certos negócios, e os gestores por sua vez, acabam por sentir a necessidade de buscar 

melhores resultados e novas alternativas para reduzir os seus custos e obter maximização do capital investido pelos sócios. 

Um planejamento tributário bem efetuado apresenta efeitos positivos, pois impacta sobre toda a estrutura de uma 

organização, proporcionando a segurança necessária na tomada de decisão sobre toda empresa, dando suporte na escolha 

correta sobre qual o regime de tributação será adotado pela empresa no decorrer do ano. A escolha do regime de tributação 

deve ser adotada no início do ano calendário, portanto é importante observar as restrições e as exigências que existem na 

legislação, algumas em relação ao faturamento, outras relacionadas ao tipo de empresa e demais características, que serão 

apresentadas no decorrer deste trabalho. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis. 
 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica para embasamento e a simulação de dados em uma empresa fictícia, 

METODOLOGIA 
prestadora de serviços contábeis, localizada no município de São Paulo, para que através de uma analise do faturamento nos 

anos de 2017 e projeção do seu faturamento para 2018, possa ser definido o regime de tributação mais vantajoso para a 

categoria. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise realizada no ano de 2017, tendo a empresa enquadrada no regime do Lucro Presumido os custos 

referente aos recolhimentos dos tributos seria no valor de R$ 118.756,00, incluindo PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL e INSS 

Patronal. Nesta análise, não será considerado os cálculos de FGTS e Folha de Pagamento, pois a empresa pagara o mesmo 

valor sendo tributada pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional. Ao realizar a projeção para o ano de 2018, ainda empresa 

enquadrada no regime do Lucro Presumido e com uma estimativa maior de faturamento, a DRT teria como custo no 

recolhimento dos tributos o valor de R$ 137.325,10. Ao optar pelo enquadramento no regime do Simples Nacional, a DRT, 

cumprindo a legislação vigente, calcularia seus tributos aplicando a alíquota de 11,40% sobre o faturamento anual, dado por 

R$ 804.000,00, sendo assim, os custos referente aos recolhimentos dos tributos seria de R$ 91.656,00. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a análise dos valores apresentados na projeção para o ano de 2018, a empresa DRT Contabilidade obteve 

maiores benefícios quando enquadrada na tributação do Simples Nacional, além da vantagem em fazer um único 

recolhimento, ainda proporcionaria menores custos referente à tributação. 
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TITULO 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis em 2018 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

É de grande conhecimento que a elevada carga tributária no Brasil influencia diretamente a vida, e até mesmo a saúde das 

empresas, podendo até inviabilizar certos negócios, e os gestores por sua vez, acabam por sentir a necessidade de buscar 

melhores resultados e novas alternativas para reduzir os seus custos e obter maximização do capital investido pelos sócios. 

Um planejamento tributário bem efetuado apresenta efeitos positivos, pois impacta sobre toda a estrutura de uma 

organização, proporcionando a segurança necessária na tomada de decisão sobre toda empresa, dando suporte na escolha 

correta sobre qual o regime de tributação será adotado pela empresa no decorrer do ano. A escolha do regime de tributação 

deve ser adotada no início do ano calendário, portanto é importante observar as restrições e as exigências que existem na 

legislação, algumas em relação ao faturamento, outras relacionadas ao tipo de empresa e demais características, que serão 

apresentadas no decorrer deste trabalho. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido a forma de tributação mais vantajosa para as empresas 

prestadoras de serviços contábeis. 
 

Neste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica para embasamento e a simulação de dados em uma empresa fictícia, 

METODOLOGIA 
prestadora de serviços contábeis, localizada no município de São Paulo, para que através de uma analise do faturamento nos 

anos de 2017 e projeção do seu faturamento para 2018, possa ser definido o regime de tributação mais vantajoso para a 

categoria. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a análise realizada no ano de 2017, tendo a empresa enquadrada no regime do Lucro Presumido os custos 

referente aos recolhimentos dos tributos seria no valor de R$ 118.756,00, incluindo PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL e INSS 

Patronal. Nesta análise, não será considerado os cálculos de FGTS e Folha de Pagamento, pois a empresa pagara o mesmo 

valor sendo tributada pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional. Ao realizar a projeção para o ano de 2018, ainda empresa 

enquadrada no regime do Lucro Presumido e com uma estimativa maior de faturamento, a DRT teria como custo no 

recolhimento dos tributos o valor de R$ 137.325,10. Ao optar pelo enquadramento no regime do Simples Nacional, a DRT, 

cumprindo a legislação vigente, calcularia seus tributos aplicando a alíquota de 11,40% sobre o faturamento anual, dado por 

R$ 804.000,00, sendo assim, os custos referente aos recolhimentos dos tributos seria de R$ 91.656,00. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a análise dos valores apresentados na projeção para o ano de 2018, a empresa DRT Contabilidade obteve 

maiores benefícios quando enquadrada na tributação do Simples Nacional, além da vantagem em fazer um único 

recolhimento, ainda proporcionaria menores custos referente à tributação. 
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TITULO Expectativas dos adotantes de cães domésticos (Canis lupus familiaris) e motivos de sua devolução. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A companhia de um animal de estimação promove uma série de benefícios para os seres humanos, quer seja do ponto de 

vista físico, quer seja mental ou social. Sensação de pertencimento, redução de estresse, maior velocidade de recuperação 

pós cirúrgica são alguns dos resultados dos cães no ambiente familiar. Levando-se em conta os milhares de cães que 

aguardam uma oportunidade de adoção nos inúmeros abrigos existentes e, associado com campanhas maciças, a adoção 

tem se tornado uma opção que alinha ambas as necessidades: ter um cão e colaborar com a redução da quantidade de cães 

abandonados. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar as expectativas dos adotantes de cães domésticos e os motivos para sua devolução 

 

Para identificar quais são as expectativas dos adotantes de cães e as motivações para seu abandono, foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre quatro questões: 1. benefícios da presença do cão para a saúde física e mental, aliados a 

METODOLOGIA 
questões sociais do adotante; 2. motivos que influenciam uma adoção; 3. causas para o abandono e 4. consequências 

econômicas, morais e de bem-estar do abandono. Para tanto, foram utilizados os bancos de dados Scielo e PubMed, 

utilizando-se as seguintes palavras chaves: bem-estar animal; emoções dos animais; adoção de cães; abrigos de cães; 

abandono de cães; nas línguas portuguesa e inglesa 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 88 artigos nestas áreas de estudo que indicassem motivações, expectativas, perfis das famílias 

adotantes, impacto da adoção e do abandono. O desejo das pessoas em ter um cão e a sua experiência prévia, aliados a 

características físicas dos animais são motivos que levam pessoas a adotarem cães, que, em última instância devem ter um 

comportamento adequado à existência de outros animais e crianças na família adotante. A falta de planejamento e o pouco 

conhecimento das necessidades biológicas da espécie canina desencadeiam problemas comportamentais que, em 

derradeira decisão, fazem com que estas mesmas pessoas abandonem estes cães que, outrora, foram adotados. O 

abandono de animais é uma questão séria, com impactos não apenas na vida do animal, mas, também, no contexto familiar 

e em questões de saúde pública. Atendo-se exclusivamente ao bem-estar do cão, são graves as consequências do 

abandono, sintomas imediatos de estresse causados pela superpopulação, percepção de abandono, efeitos do luto e 

ambiente que não promovem a expressão de comportamentos saudáveis são algumas das consequências sentidas pelo 

animal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As pessoas adotam cães motivadas pelo impulso, pelo desejo e pelo fenótipo (cor, tamanho, raça e pelagem) e os 

abandonam pelo comportamento, que é construído a partir da genética animal, pelo ambiente no qual vivem e pela 

aprendizagem durante esta relação. 
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Fatjó J, Bowen J, García E, Calvo P, Rueda S, Amblás S, Lalanza JF. 2015. Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in 

Spain (2008-2013). Animals (Basel). 12;5(2):426-41. Garrison L, Weiss E. 2015. What do people want? Factors people 

consider when acquiring dogs, the complexity of the choices they make, and implications for nonhuman animal relocation 

programs. J Appl Anim Welf Sci. 18(1):57-73. 
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TITULO Expectativas dos adotantes de cães domésticos (Canis lupus familiaris) e motivos de sua devolução. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A companhia de um animal de estimação promove uma série de benefícios para os seres humanos, quer seja do ponto de 

vista físico, quer seja mental ou social. Sensação de pertencimento, redução de estresse, maior velocidade de recuperação 

pós cirúrgica são alguns dos resultados dos cães no ambiente familiar. Levando-se em conta os milhares de cães que 

aguardam uma oportunidade de adoção nos inúmeros abrigos existentes e, associado com campanhas maciças, a adoção 

tem se tornado uma opção que alinha ambas as necessidades: ter um cão e colaborar com a redução da quantidade de cães 

abandonados. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar as expectativas dos adotantes de cães domésticos e os motivos para sua devolução 

 

Para identificar quais são as expectativas dos adotantes de cães e as motivações para seu abandono, foi realizada uma 

revisão bibliográfica sobre quatro questões: 1. benefícios da presença do cão para a saúde física e mental, aliados a 

METODOLOGIA 
questões sociais do adotante; 2. motivos que influenciam uma adoção; 3. causas para o abandono e 4. consequências 

econômicas, morais e de bem-estar do abandono. Para tanto, foram utilizados os bancos de dados Scielo e PubMed, 

utilizando-se as seguintes palavras chaves: bem-estar animal; emoções dos animais; adoção de cães; abrigos de cães; 

abandono de cães; nas línguas portuguesa e inglesa 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foram selecionados 88 artigos nestas áreas de estudo que indicassem motivações, expectativas, perfis das famílias 

adotantes, impacto da adoção e do abandono. O desejo das pessoas em ter um cão e a sua experiência prévia, aliados a 

características físicas dos animais são motivos que levam pessoas a adotarem cães, que, em última instância devem ter um 

comportamento adequado à existência de outros animais e crianças na família adotante. A falta de planejamento e o pouco 

conhecimento das necessidades biológicas da espécie canina desencadeiam problemas comportamentais que, em 

derradeira decisão, fazem com que estas mesmas pessoas abandonem estes cães que, outrora, foram adotados. O 

abandono de animais é uma questão séria, com impactos não apenas na vida do animal, mas, também, no contexto familiar 

e em questões de saúde pública. Atendo-se exclusivamente ao bem-estar do cão, são graves as consequências do 

abandono, sintomas imediatos de estresse causados pela superpopulação, percepção de abandono, efeitos do luto e 

ambiente que não promovem a expressão de comportamentos saudáveis são algumas das consequências sentidas pelo 

animal. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

As pessoas adotam cães motivadas pelo impulso, pelo desejo e pelo fenótipo (cor, tamanho, raça e pelagem) e os 

abandonam pelo comportamento, que é construído a partir da genética animal, pelo ambiente no qual vivem e pela 

aprendizagem durante esta relação. 
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consider when acquiring dogs, the complexity of the choices they make, and implications for nonhuman animal relocation 

programs. J Appl Anim Welf Sci. 18(1):57-73. 
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TITULO Perfil dos idosos atendidos por queda em serviços de emergência do SUS na cidade de São Paulo 
 
 

 
INTRODUCAO 

O envelhecimento populacional tem impactado nas situações de vulnerabilidade a que os idosos estão expostos. A queda 

emerge como tema de relevante preocupação para a área da saúde e para a sociedade, pois com o aumento da população 

idosa multiplicam-se as situações oriundas de um cenário de vulnerabilidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Caracterizar a população de idosos que sofreram queda acidental e foram atendidos em serviços de emergência nos 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

Trata-se de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, descritivo, retrospectivo. Foi realizado um levantamento 

utilizando-se dados do Sistema Informação para a Vigilância de Violência e Acidentes (SIVVA) da Secretaria Municipal de 

METODOLOGIA Saúde da cidade de São Paulo, onde são registradas as notificações de acidentes contra a população idosa com 60 anos e 

mais de idade por meio da ficha de notificação de casos suspeitos ou confirmados. O período estudado foi de janeiro à 

agosto de 2018, com idosos residentes na cidade de São Paulo. 
 

 
 

RESULTADOS 

No período estudado foram registrados 6.251 acidentes por queda, sendo 58,0% queda do mesmo nível, os acidentes 

ocorreram principalmente entre o sexo feminino (61,3%). Os principais diagnósticos de lesão foram: fraturas do punho e da 

mão, fratura da extremidade superior do úmero e fratura do colo do fêmur. Grande parte dos acidentes ocorreu na residência 

do idoso durante o dia. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este estudo mostra o impacto da queda, enquanto uma questão de saúde pública. Os profissionais médicos devem estar 

capacitados para prevenir as quedas junto aos idosos e familiares. 
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1. Luzardo AR, Paula Junior NF, Medeiros M, Lima LSB, Wolkers PCB, Santos SMA. Queda de idosos: desvelando situações 

de vulnerabilidade. Rev Min Enferm 2017; 21: e-1025. 2. Tako KV, et al. Perfil e prevalência de quedas em idosos. Rev 

enferm UFPE on line 2017; (Supl. 11): 4687-4691. 3. São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. Sistema de Informação e 

Vigilância de Violências e Acidentes - SIVVA [Internet]. São Paulo: Prefeitura de São Paulo; 2013 [acesso em 11 set. 2018]. 

Disponível em: http:// www.prefeitura.sp.gov.br 
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TITULO A APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA MAXIMIZAR A RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As informações extraídas da análise gerencial devem ser sólidas para que estes administradores consigam decidir qual 

melhor maneira de gerir as atividades que serão desenvolvidas na organização, trazendo assim soluções e estratégias 

eficazes buscando resultados positivos, unindo os interesses das companhias com o incentivo ao bom desempenho de seus 

colaboradores. Diante disso levantamos a questão neste presente trabalho: Qual a contribuição da contabilidade gerencial 

como ferramenta para a maximização das riquezas das organizações? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar qual a contribuição da contabilidade gerencial para a expansão e a rentabilidade nas empresas, demonstrando os 

meios e as ferramentas gerenciais que são de grande importância para uma visualização das necessidades por meio das 

informações obtidas nos processos de controle do período, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no estabelecimento 

das estratégias. 
 

 

 
No desenvolvimento do trabalho acadêmico, utilizamos a pesquisa bibliográfica como instrumento para auxílio na solução 

METODOLOGIA da problemática, onde é realizado um estudo a fim de confirmar ou negar as hipóteses inicialmente apresentadas com 

fundamentação da teoria, para que seja comprovada a veracidade e a validade dos fatos. 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que a contabilidade gerencial é de suma importância para direcionar os gestores, permitindo enxergar com mais 

clareza a situação que a empresa se encontra e para se respaldar em eventos futuros. Tais eventos podem ocorrer desde o 

corte de custos como a necessidade de realocar possíveis ganhos não previstos. Desta forma, aplicando as ferramentas da 

contabilidade gerencial, os administradores terão maior controle sobre as atividades, tanto de seus colaboradores como de 

todo o processo produtivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se as empresas possuírem um planejamento gerencial sólido, consequentemente haverá maior organização 

de suas metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio ou longo prazo, para que seus recursos sejam utilizados de 

forma correta. A contabilidade gerencial tem um papel importante neste contexto uma vez que seu objetivo é analisar, 

controlar e auxiliar as tomadas de decisões feitas por seus administradores, por isso, é de grande importância que sejam 

feitos estudos que permitem relacionar as práticas da contabilidade gerencial com a maximização das riquezas destas 

organizações, por exemplo: capacitando os funcionários para diminuir o prejuízo com erros, controlando os processos para 

que os custos sejam diminuídos e até mesmo realizar uma revisão tributária a fim da redução de tributos. 
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Prodanov, Cleber Cristiano, Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do 
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negócio?. Disponível em: (#60)https://conta.mobi/blog/contabilidade(#62) Acesso em: 28 de agosto de 2018. 

ADMINISTRADORES. A Contabilidade gerencial e sua importância na atualidade. Disponível em: 
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TITULO A APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA MAXIMIZAR A RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As informações extraídas da análise gerencial devem ser sólidas para que estes administradores consigam decidir qual 

melhor maneira de gerir as atividades que serão desenvolvidas na organização, trazendo assim soluções e estratégias 

eficazes buscando resultados positivos, unindo os interesses das companhias com o incentivo ao bom desempenho de seus 

colaboradores. Diante disso levantamos a questão neste presente trabalho: Qual a contribuição da contabilidade gerencial 

como ferramenta para a maximização das riquezas das organizações? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar qual a contribuição da contabilidade gerencial para a expansão e a rentabilidade nas empresas, demonstrando os 

meios e as ferramentas gerenciais que são de grande importância para uma visualização das necessidades por meio das 

informações obtidas nos processos de controle do período, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no estabelecimento 

das estratégias. 
 

 

 
No desenvolvimento do trabalho acadêmico, utilizamos a pesquisa bibliográfica como instrumento para auxílio na solução 

METODOLOGIA da problemática, onde é realizado um estudo a fim de confirmar ou negar as hipóteses inicialmente apresentadas com 

fundamentação da teoria, para que seja comprovada a veracidade e a validade dos fatos. 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que a contabilidade gerencial é de suma importância para direcionar os gestores, permitindo enxergar com mais 

clareza a situação que a empresa se encontra e para se respaldar em eventos futuros. Tais eventos podem ocorrer desde o 

corte de custos como a necessidade de realocar possíveis ganhos não previstos. Desta forma, aplicando as ferramentas da 

contabilidade gerencial, os administradores terão maior controle sobre as atividades, tanto de seus colaboradores como de 

todo o processo produtivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se as empresas possuírem um planejamento gerencial sólido, consequentemente haverá maior organização 

de suas metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio ou longo prazo, para que seus recursos sejam utilizados de 

forma correta. A contabilidade gerencial tem um papel importante neste contexto uma vez que seu objetivo é analisar, 

controlar e auxiliar as tomadas de decisões feitas por seus administradores, por isso, é de grande importância que sejam 

feitos estudos que permitem relacionar as práticas da contabilidade gerencial com a maximização das riquezas destas 

organizações, por exemplo: capacitando os funcionários para diminuir o prejuízo com erros, controlando os processos para 

que os custos sejam diminuídos e até mesmo realizar uma revisão tributária a fim da redução de tributos. 
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TITULO A APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA MAXIMIZAR A RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As informações extraídas da análise gerencial devem ser sólidas para que estes administradores consigam decidir qual 

melhor maneira de gerir as atividades que serão desenvolvidas na organização, trazendo assim soluções e estratégias 

eficazes buscando resultados positivos, unindo os interesses das companhias com o incentivo ao bom desempenho de seus 

colaboradores. Diante disso levantamos a questão neste presente trabalho: Qual a contribuição da contabilidade gerencial 

como ferramenta para a maximização das riquezas das organizações? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar qual a contribuição da contabilidade gerencial para a expansão e a rentabilidade nas empresas, demonstrando os 

meios e as ferramentas gerenciais que são de grande importância para uma visualização das necessidades por meio das 

informações obtidas nos processos de controle do período, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no estabelecimento 

das estratégias. 
 

 

 
No desenvolvimento do trabalho acadêmico, utilizamos a pesquisa bibliográfica como instrumento para auxílio na solução 

METODOLOGIA da problemática, onde é realizado um estudo a fim de confirmar ou negar as hipóteses inicialmente apresentadas com 

fundamentação da teoria, para que seja comprovada a veracidade e a validade dos fatos. 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que a contabilidade gerencial é de suma importância para direcionar os gestores, permitindo enxergar com mais 

clareza a situação que a empresa se encontra e para se respaldar em eventos futuros. Tais eventos podem ocorrer desde o 

corte de custos como a necessidade de realocar possíveis ganhos não previstos. Desta forma, aplicando as ferramentas da 

contabilidade gerencial, os administradores terão maior controle sobre as atividades, tanto de seus colaboradores como de 

todo o processo produtivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se as empresas possuírem um planejamento gerencial sólido, consequentemente haverá maior organização 

de suas metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio ou longo prazo, para que seus recursos sejam utilizados de 

forma correta. A contabilidade gerencial tem um papel importante neste contexto uma vez que seu objetivo é analisar, 

controlar e auxiliar as tomadas de decisões feitas por seus administradores, por isso, é de grande importância que sejam 

feitos estudos que permitem relacionar as práticas da contabilidade gerencial com a maximização das riquezas destas 

organizações, por exemplo: capacitando os funcionários para diminuir o prejuízo com erros, controlando os processos para 

que os custos sejam diminuídos e até mesmo realizar uma revisão tributária a fim da redução de tributos. 
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TITULO A APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA MAXIMIZAR A RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As informações extraídas da análise gerencial devem ser sólidas para que estes administradores consigam decidir qual 

melhor maneira de gerir as atividades que serão desenvolvidas na organização, trazendo assim soluções e estratégias 

eficazes buscando resultados positivos, unindo os interesses das companhias com o incentivo ao bom desempenho de seus 

colaboradores. Diante disso levantamos a questão neste presente trabalho: Qual a contribuição da contabilidade gerencial 

como ferramenta para a maximização das riquezas das organizações? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar qual a contribuição da contabilidade gerencial para a expansão e a rentabilidade nas empresas, demonstrando os 

meios e as ferramentas gerenciais que são de grande importância para uma visualização das necessidades por meio das 

informações obtidas nos processos de controle do período, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no estabelecimento 

das estratégias. 
 

 

 
No desenvolvimento do trabalho acadêmico, utilizamos a pesquisa bibliográfica como instrumento para auxílio na solução 

METODOLOGIA da problemática, onde é realizado um estudo a fim de confirmar ou negar as hipóteses inicialmente apresentadas com 

fundamentação da teoria, para que seja comprovada a veracidade e a validade dos fatos. 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que a contabilidade gerencial é de suma importância para direcionar os gestores, permitindo enxergar com mais 

clareza a situação que a empresa se encontra e para se respaldar em eventos futuros. Tais eventos podem ocorrer desde o 

corte de custos como a necessidade de realocar possíveis ganhos não previstos. Desta forma, aplicando as ferramentas da 

contabilidade gerencial, os administradores terão maior controle sobre as atividades, tanto de seus colaboradores como de 

todo o processo produtivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se as empresas possuírem um planejamento gerencial sólido, consequentemente haverá maior organização 

de suas metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio ou longo prazo, para que seus recursos sejam utilizados de 

forma correta. A contabilidade gerencial tem um papel importante neste contexto uma vez que seu objetivo é analisar, 

controlar e auxiliar as tomadas de decisões feitas por seus administradores, por isso, é de grande importância que sejam 

feitos estudos que permitem relacionar as práticas da contabilidade gerencial com a maximização das riquezas destas 

organizações, por exemplo: capacitando os funcionários para diminuir o prejuízo com erros, controlando os processos para 

que os custos sejam diminuídos e até mesmo realizar uma revisão tributária a fim da redução de tributos. 
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TITULO A APLICACÃO DAS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA MAXIMIZAR A RIQUEZA DOS PROPRIETÁRIOS 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As informações extraídas da análise gerencial devem ser sólidas para que estes administradores consigam decidir qual 

melhor maneira de gerir as atividades que serão desenvolvidas na organização, trazendo assim soluções e estratégias 

eficazes buscando resultados positivos, unindo os interesses das companhias com o incentivo ao bom desempenho de seus 

colaboradores. Diante disso levantamos a questão neste presente trabalho: Qual a contribuição da contabilidade gerencial 

como ferramenta para a maximização das riquezas das organizações? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar qual a contribuição da contabilidade gerencial para a expansão e a rentabilidade nas empresas, demonstrando os 

meios e as ferramentas gerenciais que são de grande importância para uma visualização das necessidades por meio das 

informações obtidas nos processos de controle do período, auxiliando o gestor na tomada de decisão e no estabelecimento 

das estratégias. 
 

 

 
No desenvolvimento do trabalho acadêmico, utilizamos a pesquisa bibliográfica como instrumento para auxílio na solução 

METODOLOGIA da problemática, onde é realizado um estudo a fim de confirmar ou negar as hipóteses inicialmente apresentadas com 

fundamentação da teoria, para que seja comprovada a veracidade e a validade dos fatos. 
 

 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que a contabilidade gerencial é de suma importância para direcionar os gestores, permitindo enxergar com mais 

clareza a situação que a empresa se encontra e para se respaldar em eventos futuros. Tais eventos podem ocorrer desde o 

corte de custos como a necessidade de realocar possíveis ganhos não previstos. Desta forma, aplicando as ferramentas da 

contabilidade gerencial, os administradores terão maior controle sobre as atividades, tanto de seus colaboradores como de 

todo o processo produtivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que se as empresas possuírem um planejamento gerencial sólido, consequentemente haverá maior organização 

de suas metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio ou longo prazo, para que seus recursos sejam utilizados de 

forma correta. A contabilidade gerencial tem um papel importante neste contexto uma vez que seu objetivo é analisar, 

controlar e auxiliar as tomadas de decisões feitas por seus administradores, por isso, é de grande importância que sejam 

feitos estudos que permitem relacionar as práticas da contabilidade gerencial com a maximização das riquezas destas 

organizações, por exemplo: capacitando os funcionários para diminuir o prejuízo com erros, controlando os processos para 

que os custos sejam diminuídos e até mesmo realizar uma revisão tributária a fim da redução de tributos. 
 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

Prodanov, Cleber Cristiano, Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do 

trabalho acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

MARTINS, Rosilda Baron. Metodologia científica: como tornar mais agradável a elaboração de trabalhos acadêmicos. 

Curitiba: Juruá, 2005. CONTA.MOBI PODE CONTAR. Contabilidade: como ela pode impulsionar o crescimento do seu 

negócio?. Disponível em: (#60)https://conta.mobi/blog/contabilidade(#62) Acesso em: 28 de agosto de 2018. 

ADMINISTRADORES. A Contabilidade gerencial e sua importância na atualidade. Disponível em: 

(#60)https://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-contabilidade-gerencial-e-sua-importancia-na- 

atualidade/47936/(#62) Acesso em: 03 de Setembro de 2018. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 1063 

 

 

 

Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 9222 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

8 - Trabalhos 

científicos 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 

Autor Status Apresentação 
 

3270793 - ELISSANDRA BARBOSA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Claudia Dias Ollay Raquel Fernandes Batista 
 
 

TITULO GINÁSTICA LABORAL: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA EDUCACIONAL 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Com o avanço tecnológico, rápidas transformações, pressão de consumo, ameaça de perda de emprego e avanço das 

indústrias o estilo de vida da população vem se modificando nas últimas décadas, gerando aumento do número de pessoas 

sedentárias, o que antes se preocupava com as doenças infecciosas hoje elas são substituídas por doenças crônicas e 

daquelas originadas pelo homem, no caso do estresse. Esse fato é consequência das condições e longas jornadas de 

trabalho. A fim de minimizar essas consequências as empresas passaram a adotar a Ginástica Laboral, como um meio de 

contornar esses problemas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

GERAL Apresentar os benefícios psicofisiológicos da prática da ginástica laboral por um período de três meses em uma 

empresa de serviços na área educacional. ESPECÍFICOS Caracterizar a população trabalhadora, Identificar a presença, 

localização e intensidade de dor, Identificar as posturas de trabalho, Verificar o estilo de vida dos trabalhadores, Verificar a 

qualidade de vida dos trabalhadores e, Elaborar um folder educativo com exercícios de alongamento para a prática da GL 

após os três meses de orientação específica. 
 

 

 
A pesquisa foi desenvolvida na empresa Instituto do Grêmio Politécnico para o Desenvolvimento da Educação, situada na 

METODOLOGIA zona sul de São Paulo. A amostra foi composta de doze trabalhadores, porém dois deixaram de participar da pesquisa por 

motivo de desligamento da empresa, sendo assim, participaram da amostra final dez trabalhadores. 
 

 
 

RESULTADOS 

Quando perguntados se utilizavam os membros superiores continuadamente, todos responderam que sim, porém nove 

(90%) disseram que suas atividades são repetitivas e apenas um (10%) disse que não. Quanto ao quadro de dor antes da GL 

100% dos funcionários referiram dor antes da intervenção em diversas regiões do corpo e diferentes intensidades, 

principalmente em pescoço, região cervical, ombros, pernas e coluna vertebral, menos em braços que não foi relatado por 

nenhum deles. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Sabe-se que a ginástica laboral é uma grande aliada para a prevenção de doenças ocupacionais, como as LER/DORT, além 

de promover bem estar e melhora da qualidade de vida. Por isso, a realização deste trabalho possibilitou compreender a 

necessidade da implantação de um programa de ginástica laboral nas empresas. 
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TITULO As dificuldades para inclusão dos LGBT na sociedade brasileira 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Entender o espaço, a sociedade, o poder, a humanidade e seus comportamentos serão os princípios de início para a 

descoberta do preconceito e o que a sociedade enxerga como a causa da desigualdade transformadora da atual família 

tradicional brasileira. Até aonde os heteronormativos podem influenciar e serem seres influenciadores na sociedade e na 

vida dos demais que não se caracterizam pelos mesmos gostos e modos de viver? 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

• Demonstrar a visão da sociedade diante do atual cenário que vivem os LGBT’s no Brasil, visando realizar interpretações de 

diferentes aspectos e ajudando a melhor entendê-las. • Entender como funciona os tipos e modelos de agressões verbais e 

gestuais, nos quais, podem não aparentar nenhum tipo de preconceito para aqueles que não se encaixam ao movimento 

desse público. • Analisar a visão da sociedade e sua influência no índice de agressões, e no preconceito que encontra-se em 

constante evolução. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa são leituras e pesquisas em artigos, livros e ensaios 

teóricos. Não sendo possível realizar pesquisas em campo 
 
 

 
RESULTADOS 

Pretendo com esta pesquisa divulgar e demonstrar dados atuais sobre a acrescente realidade do grupo LGBT no Brasil, 

trazendo de forma construtiva os pontos primordiais e relevantes quando a visão da sociedade, e seu modo de 

relacionamento diante as diversidades encontradas e sofridas por esse grupo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A partir desta pesquisa, podemos observar que a carência de conhecimento sobre o grupo LGBT na sociedade, ainda é uma 

barreira a ser descontruída. Podemos através de políticas públicas e inserção educacional, construir uma sociedade com 

uma visão menos radial e egocêntrica, visando a igualdade e equilíbrio da sociedade em espaços geográficos distintos. 

Desenvolver no cidadão, o seu verdadeiro caráter desde os princípios escolares, pode fornecer ao indivíduo a noção de suas 

atitudes e pensamentos perante ao grupo LGBT, sendo este um dos princípios importantes para a criação de uma sociedade 

que visa o respeito e a diferença do outro. Respeitando assim o seu espaço e as suas adversidades. 
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TITULO Proposta de tratamento fisioterapeutico pré e pós-protetização para pacientes amputados de membro inferior. 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Pode-se definir a amputação como a retirada total ou parcial de um ou mais membros, essa retirada ocorre principalmente 

de forma cirúrgica, para alguns pacientes essas amputações estão relacionadas com terror, mutilação e derrota, levando-os 

a associação com incapacidade e dependência, tendo sua maior prevalência em membro inferior, 85% dos casos. A 

fisioterapia conta com diversas técnicas para trabalhar na reabilitação desse paciente, sendo a cinesioterapia uma das 

principais por poder trabalhar o corpo todo com inúmeros objetivos e condutas. 
 

 

 
OBJETIVOS Criar um programa de tratamento para indivíduos amputados de membro inferior pré e pós-protetização. 

 

Este trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, sendo um trabalho teórico com proposta de tratamento, através da 

METODOLOGIA 
criação de um protocolo para indivíduos amputados de membro inferior pré e pós protetização. A busca de materiais foi 

através de livros e artigos científicos, realizada nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO de 2011 á 2017, no idioma 

português. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A fisioterapia é vista como um dos principais componentes para a reabilitação do individuo que sofreu a amputação, pois, 

pode ser iniciada antes mesmo da amputação ser realizada e principalmente após durante seu processo de reabilitação e 

adaptação pré e pós-protetização. A partir daí sugere-se a criação de um programa de tratamento pré e pós-protetização 

para pacientes amputados de membro inferior. Carvalho, J.A. (2003), mostra que através da cinesioterapia é realizado um 

tratamento global do amputado, conseguindo trazer maior potencial funcional para uma futura protetização. A reabilitação 

pós-protética é a última etapa do tratamento do amputado. Ela é responsável pela independência, pelo sucesso na marcha e 

reintegração social do paciente com a prótese. Segundo Boccolini, F. (1990), o fisioterapeuta deve realizar um exame no 

paciente, onde sua finalidade principal é a avaliação, determinação de funções e da capacidade física de execução. 

Terminando a avaliação, deve-se dar inicio ao tratamento de condicionamento global. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A amputação é um processo que afeta o paciente como um todo, trazendo alterações físicas, motoras e na qualidade de 

vida, onde ele se sente incapaz e dependente. A reabilitação fisioterapeutica é de suma importância para que o amputado 

volte a realizar suas tarefas com o máximo de independência. Deste modo, um programa de tratamento foi proposto, pois 

esses exercícios trazem aumento de mobilidade, força, flexibilidade, equilíbrio e auxiliam a marcha do paciente, diminuindo 

seus riscos de queda e melhorando sua qualidade de vida. Sendo assim, o tratamento pré e pós-protetização através de 

exercícios se mostra eficiente de acordo com os estudos realizados e indispensável para a reabilitação. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

1. Carvalho, J.A. Amputações de Membros Inferiores: Em Busca da Plena Reabilitação. 2ed. Revisada e Atualizada. São  

Paulo: Manole; 2003. 365p. 2. Boccolini, F. Reabilitação – Amputados, Amputações, Próteses 1ed. São Paulo: Robe Livraria e 

Editora; 1990. 254p. 3. Chaves, L.A. Abordagem do tratamento cinesioterapêutico na reabilitação das alterações 

biomecânicas da marcha na pós-protetização de indivíduos adultos submetidos à amputação unilateral transfemoral 

proximal – uma revisão de bibliográfica. REINPEC. Jan/Jun2017 

 

Página 1065 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1066 

 

 

 
2018 9225 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3193462 - PAULA HELENA GONCALVES CRISTOVAO 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Fernanda de Oliveira Queiroz 

  

 
 

TITULO Revisão literária sobre a importância da Tomografia Computadorizada nos casos de AVC. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que decorre da isquemia ou rompimento dos vasos que irrigam o 

cérebro de modo a provocar sequelas muitas vezes irreversíveis. É um dos principais motivos de internação no SUS e 

corresponde a terceira maior causa de morte nos EUA. O exame da Tomografia Computadorizada (TC) tem sido indicado 

como principal método diagnóstico por imagem da doença e vem contribuindo para a escolha do tratamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a importância da tomografia computadorizada tanto no diagnóstico como para orientar o tratamento dos 

pacientes com AVC. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura com foco na influência do exame de tomografia computadorizada no diagnostico e prognostico de 

pacientes com AVC. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Desde a década de 80 a tomografia computadorizada vem sendo utilizada na detecção de lesão estrutural causadora de 

sintomas neurológicos agudos. Nas primeiras horas após o início dos sintomas, o diagnóstico entre AVCI (Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico) e AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) é crítico, e embora crise hipertensiva, vômitos e 

perda súbita de consciência possam sugerir AVCH, os mesmos podem ocorrer em quadros isquêmicos e a TC é, na maioria 

das vezes, suficiente para diferenciar os dois tipos de lesão além disso, um dos principais critérios para decidir o uso da 

terapia trombolítica em casos de AVCI agudo é a quantificação da isquemia, que se da através da avaliação da extensão da 

área de hipodensidade visível na Tomografia Computadorizada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os papéis dos exames de imagem na investigação dos pacientes com AVC, especialmente da TC vem sendo muito 

importante nos últimos anos. A tomografia computadorizada sem contraste tem sido utilizada para a detecção de alterações 

isquêmicas precoces. No entanto é necessária uma grande experiencia ao examinador, para uma interpretação correta dos 

achados. 
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TITULO Revisão literária sobre a importância da Tomografia Computadorizada nos casos de AVC. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que decorre da isquemia ou rompimento dos vasos que irrigam o 

cérebro de modo a provocar sequelas muitas vezes irreversíveis. É um dos principais motivos de internação no SUS e 

corresponde a terceira maior causa de morte nos EUA. O exame da Tomografia Computadorizada (TC) tem sido indicado 

como principal método diagnóstico por imagem da doença e vem contribuindo para a escolha do tratamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a importância da tomografia computadorizada tanto no diagnóstico como para orientar o tratamento dos 

pacientes com AVC. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura com foco na influência do exame de tomografia computadorizada no diagnostico e prognostico de 

pacientes com AVC. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Desde a década de 80 a tomografia computadorizada vem sendo utilizada na detecção de lesão estrutural causadora de 

sintomas neurológicos agudos. Nas primeiras horas após o início dos sintomas, o diagnóstico entre AVCI (Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico) e AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) é crítico, e embora crise hipertensiva, vômitos e 

perda súbita de consciência possam sugerir AVCH, os mesmos podem ocorrer em quadros isquêmicos e a TC é, na maioria 

das vezes, suficiente para diferenciar os dois tipos de lesão além disso, um dos principais critérios para decidir o uso da 

terapia trombolítica em casos de AVCI agudo é a quantificação da isquemia, que se da através da avaliação da extensão da 

área de hipodensidade visível na Tomografia Computadorizada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os papéis dos exames de imagem na investigação dos pacientes com AVC, especialmente da TC vem sendo muito 

importante nos últimos anos. A tomografia computadorizada sem contraste tem sido utilizada para a detecção de alterações 

isquêmicas precoces. No entanto é necessária uma grande experiencia ao examinador, para uma interpretação correta dos 

achados. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1-Preliminary study of time maximum intensity projection computed tomography imaging for the detection of early ischemic 

change in patient with acute ischemic stroke Murayama, Kazuhiro, MD, PhDa,*; Suzuki, Shigetaka, MD, PhDa; Matsukiyo, Ryo, 

MDa; Takenaka, Akinori, MDa; Hayakawa, Motoharu, MD, PhDb; Tsutsumi, Takashi, RTc; Fujii, Kenji, RTc; Katada, Kazuhiro, 

MD, PhDd; Toyama, Hiroshi, MD, PhDa 2-Perfusion CT in acute stroke: predictive value of perfusion parameters in assessing 

tissue viability versus infarction. Sparacia, G; Iaia, A; Assadi, B; Lagalla, R. 3-Does stroke location predict walk speed 

response to gait rehabilitation? Randomized controlled trial Jones PS, et al. Hum Brain Mapp. 2016. 
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TITULO Revisão literária sobre a importância da Tomografia Computadorizada nos casos de AVC. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que decorre da isquemia ou rompimento dos vasos que irrigam o 

cérebro de modo a provocar sequelas muitas vezes irreversíveis. É um dos principais motivos de internação no SUS e 

corresponde a terceira maior causa de morte nos EUA. O exame da Tomografia Computadorizada (TC) tem sido indicado 

como principal método diagnóstico por imagem da doença e vem contribuindo para a escolha do tratamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a importância da tomografia computadorizada tanto no diagnóstico como para orientar o tratamento dos 

pacientes com AVC. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura com foco na influência do exame de tomografia computadorizada no diagnostico e prognostico de 

pacientes com AVC. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Desde a década de 80 a tomografia computadorizada vem sendo utilizada na detecção de lesão estrutural causadora de 

sintomas neurológicos agudos. Nas primeiras horas após o início dos sintomas, o diagnóstico entre AVCI (Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico) e AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) é crítico, e embora crise hipertensiva, vômitos e 

perda súbita de consciência possam sugerir AVCH, os mesmos podem ocorrer em quadros isquêmicos e a TC é, na maioria 

das vezes, suficiente para diferenciar os dois tipos de lesão além disso, um dos principais critérios para decidir o uso da 

terapia trombolítica em casos de AVCI agudo é a quantificação da isquemia, que se da através da avaliação da extensão da 

área de hipodensidade visível na Tomografia Computadorizada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os papéis dos exames de imagem na investigação dos pacientes com AVC, especialmente da TC vem sendo muito 

importante nos últimos anos. A tomografia computadorizada sem contraste tem sido utilizada para a detecção de alterações 

isquêmicas precoces. No entanto é necessária uma grande experiencia ao examinador, para uma interpretação correta dos 

achados. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1-Preliminary study of time maximum intensity projection computed tomography imaging for the detection of early ischemic 

change in patient with acute ischemic stroke Murayama, Kazuhiro, MD, PhDa,*; Suzuki, Shigetaka, MD, PhDa; Matsukiyo, Ryo, 

MDa; Takenaka, Akinori, MDa; Hayakawa, Motoharu, MD, PhDb; Tsutsumi, Takashi, RTc; Fujii, Kenji, RTc; Katada, Kazuhiro, 

MD, PhDd; Toyama, Hiroshi, MD, PhDa 2-Perfusion CT in acute stroke: predictive value of perfusion parameters in assessing 

tissue viability versus infarction. Sparacia, G; Iaia, A; Assadi, B; Lagalla, R. 3-Does stroke location predict walk speed 

response to gait rehabilitation? Randomized controlled trial Jones PS, et al. Hum Brain Mapp. 2016. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1069 

 

 

 
2018 9225 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3247597 - PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE MARCO 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Fernanda de Oliveira Queiroz 

  

 
 

TITULO Revisão literária sobre a importância da Tomografia Computadorizada nos casos de AVC. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que decorre da isquemia ou rompimento dos vasos que irrigam o 

cérebro de modo a provocar sequelas muitas vezes irreversíveis. É um dos principais motivos de internação no SUS e 

corresponde a terceira maior causa de morte nos EUA. O exame da Tomografia Computadorizada (TC) tem sido indicado 

como principal método diagnóstico por imagem da doença e vem contribuindo para a escolha do tratamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a importância da tomografia computadorizada tanto no diagnóstico como para orientar o tratamento dos 

pacientes com AVC. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura com foco na influência do exame de tomografia computadorizada no diagnostico e prognostico de 

pacientes com AVC. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Desde a década de 80 a tomografia computadorizada vem sendo utilizada na detecção de lesão estrutural causadora de 

sintomas neurológicos agudos. Nas primeiras horas após o início dos sintomas, o diagnóstico entre AVCI (Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico) e AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) é crítico, e embora crise hipertensiva, vômitos e 

perda súbita de consciência possam sugerir AVCH, os mesmos podem ocorrer em quadros isquêmicos e a TC é, na maioria 

das vezes, suficiente para diferenciar os dois tipos de lesão além disso, um dos principais critérios para decidir o uso da 

terapia trombolítica em casos de AVCI agudo é a quantificação da isquemia, que se da através da avaliação da extensão da 

área de hipodensidade visível na Tomografia Computadorizada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os papéis dos exames de imagem na investigação dos pacientes com AVC, especialmente da TC vem sendo muito 

importante nos últimos anos. A tomografia computadorizada sem contraste tem sido utilizada para a detecção de alterações 

isquêmicas precoces. No entanto é necessária uma grande experiencia ao examinador, para uma interpretação correta dos 

achados. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1-Preliminary study of time maximum intensity projection computed tomography imaging for the detection of early ischemic 

change in patient with acute ischemic stroke Murayama, Kazuhiro, MD, PhDa,*; Suzuki, Shigetaka, MD, PhDa; Matsukiyo, Ryo, 

MDa; Takenaka, Akinori, MDa; Hayakawa, Motoharu, MD, PhDb; Tsutsumi, Takashi, RTc; Fujii, Kenji, RTc; Katada, Kazuhiro, 

MD, PhDd; Toyama, Hiroshi, MD, PhDa 2-Perfusion CT in acute stroke: predictive value of perfusion parameters in assessing 

tissue viability versus infarction. Sparacia, G; Iaia, A; Assadi, B; Lagalla, R. 3-Does stroke location predict walk speed 

response to gait rehabilitation? Randomized controlled trial Jones PS, et al. Hum Brain Mapp. 2016. 
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TITULO Revisão literária sobre a importância da Tomografia Computadorizada nos casos de AVC. 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que decorre da isquemia ou rompimento dos vasos que irrigam o 

cérebro de modo a provocar sequelas muitas vezes irreversíveis. É um dos principais motivos de internação no SUS e 

corresponde a terceira maior causa de morte nos EUA. O exame da Tomografia Computadorizada (TC) tem sido indicado 

como principal método diagnóstico por imagem da doença e vem contribuindo para a escolha do tratamento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar a importância da tomografia computadorizada tanto no diagnóstico como para orientar o tratamento dos 

pacientes com AVC. 
 

METODOLOGIA 
Revisão de literatura com foco na influência do exame de tomografia computadorizada no diagnostico e prognostico de 

pacientes com AVC. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Desde a década de 80 a tomografia computadorizada vem sendo utilizada na detecção de lesão estrutural causadora de 

sintomas neurológicos agudos. Nas primeiras horas após o início dos sintomas, o diagnóstico entre AVCI (Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico) e AVCH (Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico) é crítico, e embora crise hipertensiva, vômitos e 

perda súbita de consciência possam sugerir AVCH, os mesmos podem ocorrer em quadros isquêmicos e a TC é, na maioria 

das vezes, suficiente para diferenciar os dois tipos de lesão além disso, um dos principais critérios para decidir o uso da 

terapia trombolítica em casos de AVCI agudo é a quantificação da isquemia, que se da através da avaliação da extensão da 

área de hipodensidade visível na Tomografia Computadorizada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os papéis dos exames de imagem na investigação dos pacientes com AVC, especialmente da TC vem sendo muito 

importante nos últimos anos. A tomografia computadorizada sem contraste tem sido utilizada para a detecção de alterações 

isquêmicas precoces. No entanto é necessária uma grande experiencia ao examinador, para uma interpretação correta dos 

achados. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

1-Preliminary study of time maximum intensity projection computed tomography imaging for the detection of early ischemic 

change in patient with acute ischemic stroke Murayama, Kazuhiro, MD, PhDa,*; Suzuki, Shigetaka, MD, PhDa; Matsukiyo, Ryo, 

MDa; Takenaka, Akinori, MDa; Hayakawa, Motoharu, MD, PhDb; Tsutsumi, Takashi, RTc; Fujii, Kenji, RTc; Katada, Kazuhiro, 

MD, PhDd; Toyama, Hiroshi, MD, PhDa 2-Perfusion CT in acute stroke: predictive value of perfusion parameters in assessing 

tissue viability versus infarction. Sparacia, G; Iaia, A; Assadi, B; Lagalla, R. 3-Does stroke location predict walk speed 

response to gait rehabilitation? Randomized controlled trial Jones PS, et al. Hum Brain Mapp. 2016. 
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TITULO 
EFEITOS HEMODINÂMICOS E VENTILATÓRIOS DA POSIÇÃO SENTADA EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor hospitalar que acolhe pacientes críticos, sendo comum a imobilidade no 

leito, tendo como um dos principais motivos a ventilação mecânica (VM), usualmente utilizada nestes indivíduos. A 

imobilidade acomete os sistemas osteomioarticular, cardiorrespiratório, metabólico, gastrointestinais, geniturinários, 

cutâneo, entre outros, com potencial agravo funcional o que contribui para aumentar o tempo de internação hospitalar. Para 

redução dos efeitos adversos da imobilidade, é fundamental a intervenção precoce nestes pacientes. A postura sentada visa 

otimizar o transporte de oxigênio no organismo, melhorar o estado de alerta e de estimulação vestibular, além de facilitar 

uma boa resposta a postura antigravitacional e de reduzir os efeitos da imobilidade e do repouso. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Comparar os efeitos hemodinâmicos e ventilatórios na postura sentada no leito com elevação da cabeceira à 70° com a 

sedestação a beira do leito utilizando um dispositivo auxiliar. 
 

O estudo de caráter prospectivo e transversal está sendo desenvolvido na UTI Adulto (UTIA) de um hospital municipal de São 

Paulo. Foram avaliadas e comparadas as variáveis cardiorrespiratórias de pacientes internados em uso da ventilação 

mecânica invasiva (VMI) durante a manutenção da postura sentada com a elevação da cabeceira do leito a 70° (primeiro 

dia) e na sedestação a beira leito utilizando um dispositivo auxiliar confeccionado em policloreto de vinila (PVC), adaptada 

METODOLOGIA para leito (segundo dia).O Volume minuto (Vm), Volume corrente(VC) e Frequência respiratória(FR) foram medidos pelo 

monitor do ventilador mecânico. As demais variáveis cardiorrespiratórias: Pressão arterial sistólica(PAS), Pressão arterial 

diastólica(PAD), Frequência cardíaca(FC) e Saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram medidas através do monitor 

cardíaco.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (CAAE 

89418418.0.0000.0081) e do Hospital Municipal (CAAE 89418418.0.3001.0073). 
 

 
 

RESULTADOS 

Houve homogeneidade quanto ao gênero(50% feminino e masculino),a minoria era idosa (33,3%). Predominaram as 

internações por causas neurológicas (66,6%), apenas um caso de pós-cirúrgico (16,7%) e outro de distúrbio respiratório 

(16,7%). O comprometimento do nível de consciência variou de moderado a leve. 50% da amostra ficou mais de 30 dias 

internada, dos quais (16,7%) em ventilação mecânica invasiva,desses, (83,3%) estavam traqueostomizados e (16,7%) 

intubados. Não houveram alterações importantes nas variáveis cardiorrespiratórias durante mudança de postura. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O estudo permite avaliar as variáveis cardiorrespiratórias do paciente durante a postura sentada com a elevação da 

cabeceira do leito a 70° e na sedestação a beira leito utilizando um dispositivo auxiliar de forma segura e otimizando o 

tratamento, além de mostrar os benefícios da postura sentada como meio de intervenção precoce ao paciente crítico. 
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TITULO Mapeamento de processos como estratégia competitiva 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado cada vez mais competitivo, é necessário monitorar o desempenho das empresas de uma maneira geral, com o 

intuito de aprimorar o negócio e garantir sua longevidade. Para isso é necessário acompanhar e entender o que ocorre 

dentro das empresas, acompanhar o fluxo de atividades e monitorar os resultados por áreas, departamentos e seus 

respectivos processos. Na chamada era da informação, gerenciar adequadamente as informações é um fator essencial para 

o sucesso das organizações. Para que a empresa apresente um bom desempenho, é preciso que as suas atividades estejam 

interligadas e funcionem adequadamente, de modo a criar valor para o cliente. Tal funcionamento está atrelado à análise 

contínua e ao mapeamento de processos. A partir de levantamento bibliográfico, buscou-se compreender a importância do 

mapeamento de processos como fator de vantagem competitiva para as organizações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância do mapeamento de processos como fator de vantagem 

competitiva para as organizações. 
 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, uma vez que o fundamento teórico será dado por materiais 

METODOLOGIA já realizados, livros e artigos científicos. Sua grande vantagem, segundo Gil (2010), é permitir, ao investigador, uma ampla 

cobertura dos fatos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração dispõe da técnica gerencial de mapear os processos, ou seja, visualizar o que acontece dentro de um 

sistema que visa um objetivo, um resultado dentro das empresas. Um fator importante para o mapeamento de processos é a 

utilização de sistemas integrados, que são ligados à era da informação, que automatizam os processos e as atividades, 

além de armazenarem dados e facilitar o processo de compartilhar informações (MORESI; RAMOS; PRADO, 2010). Na 

atividade de Mapeamento de Processos, levanta-se o fluxo de atividades que atravessam as organizações, a passagem por 

diversos departamentos e áreas, onde gargalos podem ser identificados. Nesse sentido, as empresas que realizam análise e 

mapeamento de processo conseguem ser mais efetivas para o atingimento da estratégia definida e conseguem, ainda, criar 

valor para o cliente, por meio de benefícios percebidos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O mapeamento de processos tem como objetivo entender de maneira clara como um determinado setor ou departamento 

está operando. Entender cada passo, cada atividade da unidade de negócio para que então se possa analisar se as 

atividades estão alinhadas com o objetivo e planejamento estratégico da empresa. Desta maneira é possível identificar as 

falhas do processo, os pontos fortes e os que devem ser melhorados com a finalidade de melhoria produtiva para o 

funcionamento da unidade em questão. O mapeamento possibilita a redução de custos no desenvolvimento de produtos e 

serviços, traz à tona as falhas de integração, e proporciona o melhor entendimento dos processos utilizados, para que eles 

sejam simplificados ou mudados, caso haja necessidade. 
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TITULO Mapeamento de processos como estratégia competitiva 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado cada vez mais competitivo, é necessário monitorar o desempenho das empresas de uma maneira geral, com o 

intuito de aprimorar o negócio e garantir sua longevidade. Para isso é necessário acompanhar e entender o que ocorre 

dentro das empresas, acompanhar o fluxo de atividades e monitorar os resultados por áreas, departamentos e seus 

respectivos processos. Na chamada era da informação, gerenciar adequadamente as informações é um fator essencial para 

o sucesso das organizações. Para que a empresa apresente um bom desempenho, é preciso que as suas atividades estejam 

interligadas e funcionem adequadamente, de modo a criar valor para o cliente. Tal funcionamento está atrelado à análise 

contínua e ao mapeamento de processos. A partir de levantamento bibliográfico, buscou-se compreender a importância do 

mapeamento de processos como fator de vantagem competitiva para as organizações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância do mapeamento de processos como fator de vantagem 

competitiva para as organizações. 
 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, uma vez que o fundamento teórico será dado por materiais 

METODOLOGIA já realizados, livros e artigos científicos. Sua grande vantagem, segundo Gil (2010), é permitir, ao investigador, uma ampla 

cobertura dos fatos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração dispõe da técnica gerencial de mapear os processos, ou seja, visualizar o que acontece dentro de um 

sistema que visa um objetivo, um resultado dentro das empresas. Um fator importante para o mapeamento de processos é a 

utilização de sistemas integrados, que são ligados à era da informação, que automatizam os processos e as atividades, 

além de armazenarem dados e facilitar o processo de compartilhar informações (MORESI; RAMOS; PRADO, 2010). Na 

atividade de Mapeamento de Processos, levanta-se o fluxo de atividades que atravessam as organizações, a passagem por 

diversos departamentos e áreas, onde gargalos podem ser identificados. Nesse sentido, as empresas que realizam análise e 

mapeamento de processo conseguem ser mais efetivas para o atingimento da estratégia definida e conseguem, ainda, criar 

valor para o cliente, por meio de benefícios percebidos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O mapeamento de processos tem como objetivo entender de maneira clara como um determinado setor ou departamento 

está operando. Entender cada passo, cada atividade da unidade de negócio para que então se possa analisar se as 

atividades estão alinhadas com o objetivo e planejamento estratégico da empresa. Desta maneira é possível identificar as 

falhas do processo, os pontos fortes e os que devem ser melhorados com a finalidade de melhoria produtiva para o 

funcionamento da unidade em questão. O mapeamento possibilita a redução de custos no desenvolvimento de produtos e 

serviços, traz à tona as falhas de integração, e proporciona o melhor entendimento dos processos utilizados, para que eles 

sejam simplificados ou mudados, caso haja necessidade. 
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TITULO Mapeamento de processos como estratégia competitiva 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

No mercado cada vez mais competitivo, é necessário monitorar o desempenho das empresas de uma maneira geral, com o 

intuito de aprimorar o negócio e garantir sua longevidade. Para isso é necessário acompanhar e entender o que ocorre 

dentro das empresas, acompanhar o fluxo de atividades e monitorar os resultados por áreas, departamentos e seus 

respectivos processos. Na chamada era da informação, gerenciar adequadamente as informações é um fator essencial para 

o sucesso das organizações. Para que a empresa apresente um bom desempenho, é preciso que as suas atividades estejam 

interligadas e funcionem adequadamente, de modo a criar valor para o cliente. Tal funcionamento está atrelado à análise 

contínua e ao mapeamento de processos. A partir de levantamento bibliográfico, buscou-se compreender a importância do 

mapeamento de processos como fator de vantagem competitiva para as organizações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância do mapeamento de processos como fator de vantagem 

competitiva para as organizações. 
 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, uma vez que o fundamento teórico será dado por materiais 

METODOLOGIA já realizados, livros e artigos científicos. Sua grande vantagem, segundo Gil (2010), é permitir, ao investigador, uma ampla 

cobertura dos fatos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A administração dispõe da técnica gerencial de mapear os processos, ou seja, visualizar o que acontece dentro de um 

sistema que visa um objetivo, um resultado dentro das empresas. Um fator importante para o mapeamento de processos é a 

utilização de sistemas integrados, que são ligados à era da informação, que automatizam os processos e as atividades, 

além de armazenarem dados e facilitar o processo de compartilhar informações (MORESI; RAMOS; PRADO, 2010). Na 

atividade de Mapeamento de Processos, levanta-se o fluxo de atividades que atravessam as organizações, a passagem por 

diversos departamentos e áreas, onde gargalos podem ser identificados. Nesse sentido, as empresas que realizam análise e 

mapeamento de processo conseguem ser mais efetivas para o atingimento da estratégia definida e conseguem, ainda, criar 

valor para o cliente, por meio de benefícios percebidos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O mapeamento de processos tem como objetivo entender de maneira clara como um determinado setor ou departamento 

está operando. Entender cada passo, cada atividade da unidade de negócio para que então se possa analisar se as 

atividades estão alinhadas com o objetivo e planejamento estratégico da empresa. Desta maneira é possível identificar as 

falhas do processo, os pontos fortes e os que devem ser melhorados com a finalidade de melhoria produtiva para o 

funcionamento da unidade em questão. O mapeamento possibilita a redução de custos no desenvolvimento de produtos e 

serviços, traz à tona as falhas de integração, e proporciona o melhor entendimento dos processos utilizados, para que eles 

sejam simplificados ou mudados, caso haja necessidade. 
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TITULO 
OTIMIZAÇÃO DA GENOTIPAGEM DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO POR MICROARRAY NO CENTRO DE PESQUISA DA UNISA 

(URC). 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer do colo do útero e da cavidade orofaringe continuam sendo um grave problema de saúde pública, sendo a infecção 

causada pelo papiloma vírus humano (HPV) ¹. O HPV é capaz de infectar a pele e/ou a mucosa e, afeta tanto homens como 

mulheres. É doença sexualmente transmissível mais comuns nos seres humanos. Mais de 200 tipos de HPV já foram 

caracterizados. Alguns estão associados mais frequentemente com as verrugas genitais e os condilomas planos, HPV tipos   

6 e 11 considerados de baixo risco; outros, de alto risco, são encontrados em lesões intraepiteliais escamosa de alto grau e 

carcinomas de colo do útero e orofaringe, sendo potencialmente oncogênicos os HPVs 16,18,31,33,45, e 52 2. O diagnóstico 

preciso do tipo de HPV encontrados nas lesões é fundamental para o prognóstico e tratamento da doença, bem como para 

estimar a incidência dos HPVs em uma determinada população. A metodologia para a genotipagem do HPV no URC é pelo 

método molecular utilizando a técnica de microarray, que por ter etapas de amplificação do material genômico aumenta as 

possibilidades de contaminações 3. 
 

 

 
OBJETIVOS Otimizar a genotipagem do HPV por microarray no laboratório de pesquisa da UNISA. 

 

Para a descontaminação do microarray, foram adotadas algumas estratégias para a extração, amplificação e hibridização do 

DNA. Para isso, foram feitas algumas mudanças no laboratório de diagnóstico molecular da Unisa Research Center (URC). 

METODOLOGIA Cada etapa foi realizada em sala específicas, com uso de materiais, equipamentos de proteção individual específicos, além 

da descontaminação dos equipamentos e bancadas antes e depois dos procedimentos. Foi necessário criar um fluxo único 

de pessoas para a realização de todas as etapas da genotipagem. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foram utilizadas as amostras que mostraram contaminação ou as que a rotina teve de ser cancelada pela contaminação do 

controle negativo, resultado estes obtidos quando o novo fluxo não havia sido implantado. Foi possível avaliar que com o 

fluxograma do laboratório e com todas as mudanças feitas, as amostras que antes estavam contaminadas, quando refeito o 

procedimento, as mesmas tiveram um resultado esperado e muito mais puro. As amostras controle encontraram-se com 

ausência de DNA contaminante. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As amostras que foram refeitas a genotipagem foi possível observar resultados mais precisos e livres de contaminação 

externa. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 
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Janeiro: INCA 2 - KLAASSEN, C. H. et al. DNA microarray format for detection and subtyping of human papillomavirus. J Clin 

Microbiol, v. 42, n. 5, p. 2152-60, May 2004 3 - Apoio ao Diagnóstico e à Terapia: Anatomia Patológica, Hemoterapia e 

Hematologia, Medicina Nuclear e Patologia Clínica - Volume 4. 
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TITULO 
OTIMIZAÇÃO DA GENOTIPAGEM DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO POR MICROARRAY NO CENTRO DE PESQUISA DA UNISA 

(URC). 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer do colo do útero e da cavidade orofaringe continuam sendo um grave problema de saúde pública, sendo a infecção 

causada pelo papiloma vírus humano (HPV) ¹. O HPV é capaz de infectar a pele e/ou a mucosa e, afeta tanto homens como 

mulheres. É doença sexualmente transmissível mais comuns nos seres humanos. Mais de 200 tipos de HPV já foram 

caracterizados. Alguns estão associados mais frequentemente com as verrugas genitais e os condilomas planos, HPV tipos   

6 e 11 considerados de baixo risco; outros, de alto risco, são encontrados em lesões intraepiteliais escamosa de alto grau e 

carcinomas de colo do útero e orofaringe, sendo potencialmente oncogênicos os HPVs 16,18,31,33,45, e 52 2. O diagnóstico 

preciso do tipo de HPV encontrados nas lesões é fundamental para o prognóstico e tratamento da doença, bem como para 

estimar a incidência dos HPVs em uma determinada população. A metodologia para a genotipagem do HPV no URC é pelo 

método molecular utilizando a técnica de microarray, que por ter etapas de amplificação do material genômico aumenta as 

possibilidades de contaminações 3. 
 

 

 
OBJETIVOS Otimizar a genotipagem do HPV por microarray no laboratório de pesquisa da UNISA. 

 

Para a descontaminação do microarray, foram adotadas algumas estratégias para a extração, amplificação e hibridização do 

DNA. Para isso, foram feitas algumas mudanças no laboratório de diagnóstico molecular da Unisa Research Center (URC). 

METODOLOGIA Cada etapa foi realizada em sala específicas, com uso de materiais, equipamentos de proteção individual específicos, além 

da descontaminação dos equipamentos e bancadas antes e depois dos procedimentos. Foi necessário criar um fluxo único 

de pessoas para a realização de todas as etapas da genotipagem. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foram utilizadas as amostras que mostraram contaminação ou as que a rotina teve de ser cancelada pela contaminação do 

controle negativo, resultado estes obtidos quando o novo fluxo não havia sido implantado. Foi possível avaliar que com o 

fluxograma do laboratório e com todas as mudanças feitas, as amostras que antes estavam contaminadas, quando refeito o 

procedimento, as mesmas tiveram um resultado esperado e muito mais puro. As amostras controle encontraram-se com 

ausência de DNA contaminante. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As amostras que foram refeitas a genotipagem foi possível observar resultados mais precisos e livres de contaminação 

externa. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1 - Inca, Incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Vol. V. 11. 2015: Rio de 

Janeiro: INCA 2 - KLAASSEN, C. H. et al. DNA microarray format for detection and subtyping of human papillomavirus. J Clin 

Microbiol, v. 42, n. 5, p. 2152-60, May 2004 3 - Apoio ao Diagnóstico e à Terapia: Anatomia Patológica, Hemoterapia e 

Hematologia, Medicina Nuclear e Patologia Clínica - Volume 4. 
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TITULO 
OTIMIZAÇÃO DA GENOTIPAGEM DO PAPILOMAVÍRUS HUMANO POR MICROARRAY NO CENTRO DE PESQUISA DA UNISA 

(URC). 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O câncer do colo do útero e da cavidade orofaringe continuam sendo um grave problema de saúde pública, sendo a infecção 

causada pelo papiloma vírus humano (HPV) ¹. O HPV é capaz de infectar a pele e/ou a mucosa e, afeta tanto homens como 

mulheres. É doença sexualmente transmissível mais comuns nos seres humanos. Mais de 200 tipos de HPV já foram 

caracterizados. Alguns estão associados mais frequentemente com as verrugas genitais e os condilomas planos, HPV tipos   

6 e 11 considerados de baixo risco; outros, de alto risco, são encontrados em lesões intraepiteliais escamosa de alto grau e 

carcinomas de colo do útero e orofaringe, sendo potencialmente oncogênicos os HPVs 16,18,31,33,45, e 52 2. O diagnóstico 

preciso do tipo de HPV encontrados nas lesões é fundamental para o prognóstico e tratamento da doença, bem como para 

estimar a incidência dos HPVs em uma determinada população. A metodologia para a genotipagem do HPV no URC é pelo 

método molecular utilizando a técnica de microarray, que por ter etapas de amplificação do material genômico aumenta as 

possibilidades de contaminações 3. 
 

 

 
OBJETIVOS Otimizar a genotipagem do HPV por microarray no laboratório de pesquisa da UNISA. 

 

Para a descontaminação do microarray, foram adotadas algumas estratégias para a extração, amplificação e hibridização do 

DNA. Para isso, foram feitas algumas mudanças no laboratório de diagnóstico molecular da Unisa Research Center (URC). 

METODOLOGIA Cada etapa foi realizada em sala específicas, com uso de materiais, equipamentos de proteção individual específicos, além 

da descontaminação dos equipamentos e bancadas antes e depois dos procedimentos. Foi necessário criar um fluxo único 

de pessoas para a realização de todas as etapas da genotipagem. 
 

 
 

RESULTADOS 

Foram utilizadas as amostras que mostraram contaminação ou as que a rotina teve de ser cancelada pela contaminação do 

controle negativo, resultado estes obtidos quando o novo fluxo não havia sido implantado. Foi possível avaliar que com o 

fluxograma do laboratório e com todas as mudanças feitas, as amostras que antes estavam contaminadas, quando refeito o 

procedimento, as mesmas tiveram um resultado esperado e muito mais puro. As amostras controle encontraram-se com 

ausência de DNA contaminante. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As amostras que foram refeitas a genotipagem foi possível observar resultados mais precisos e livres de contaminação 

externa. 
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Janeiro: INCA 2 - KLAASSEN, C. H. et al. DNA microarray format for detection and subtyping of human papillomavirus. J Clin 

Microbiol, v. 42, n. 5, p. 2152-60, May 2004 3 - Apoio ao Diagnóstico e à Terapia: Anatomia Patológica, Hemoterapia e 

Hematologia, Medicina Nuclear e Patologia Clínica - Volume 4. 
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INTRODUCAO 

Estudos brasileiros que abordam a violência sexual contra crianças e adolescentes indicam que todas as faixas etárias são 

vitimizadas. As vítimas, em grande escala, se encontram entre nove e 12 anos de idade e são do sexo feminino. Os 

agressores são pessoas conhecidas, geralmente pais e padrastos, tendo uma incidência significativa também de outros 

familiares. Sabemos que inúmeros casos de violência sexual infantil não são denunciados e desta maneira muitas crianças 

sofrem em silêncio num ambiente que acaba afetando de forma nociva o seu crescimento e desenvolvimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar, descrever e analisar a produção científica sobre a existência de ações e a atuação do enfermeiro frente a 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão sistemática de documentos técnico-científicos disponíveis na literatura sobre as ações e a atuação 

do enfermeiro frente a crianças vítimas de abuso sexual. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo revelou que o abusador na maior parte dos casos trava-se de alguém muito próximo da criança e/ou adolescente e 

que esse tipo de violência afeta o desenvolvimento das vitimas. Os achados recomendavam que as universidades deveriam 

ter o compromisso de adicionar em seu currículo a abordagem do tema violência intrafamiliar e que os enfermeiros que são 

agentes de transformação devem desenvolver ações de cuidado, educação e pesquisa, qualificando suas intervenções, 

identificando famílias vulneráveis e intervindo de forma coletiva e multidisciplinar, evitando assim maiores danos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O estudo constatou que a produção científica do tema é escassa e que os achados revelaram a importância do tema ser 

abordado durante a formação do enfermeiro e a importância da atuação da equipe multidisciplinar no processo de cuidado 

da vítima de abuso sexual e seus familiares. 
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TITULO A Assistencia do Enfermeiro Frente ao Abuso Sexual Contra a Criança e o Adolescente 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Estudos brasileiros que abordam a violência sexual contra crianças e adolescentes indicam que todas as faixas etárias são 

vitimizadas. As vítimas, em grande escala, se encontram entre nove e 12 anos de idade e são do sexo feminino. Os 

agressores são pessoas conhecidas, geralmente pais e padrastos, tendo uma incidência significativa também de outros 

familiares. Sabemos que inúmeros casos de violência sexual infantil não são denunciados e desta maneira muitas crianças 

sofrem em silêncio num ambiente que acaba afetando de forma nociva o seu crescimento e desenvolvimento. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Identificar, descrever e analisar a produção científica sobre a existência de ações e a atuação do enfermeiro frente a 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão sistemática de documentos técnico-científicos disponíveis na literatura sobre as ações e a atuação 

do enfermeiro frente a crianças vítimas de abuso sexual. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O estudo revelou que o abusador na maior parte dos casos trava-se de alguém muito próximo da criança e/ou adolescente e 

que esse tipo de violência afeta o desenvolvimento das vitimas. Os achados recomendavam que as universidades deveriam 

ter o compromisso de adicionar em seu currículo a abordagem do tema violência intrafamiliar e que os enfermeiros que são 

agentes de transformação devem desenvolver ações de cuidado, educação e pesquisa, qualificando suas intervenções, 

identificando famílias vulneráveis e intervindo de forma coletiva e multidisciplinar, evitando assim maiores danos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O estudo constatou que a produção científica do tema é escassa e que os achados revelaram a importância do tema ser 

abordado durante a formação do enfermeiro e a importância da atuação da equipe multidisciplinar no processo de cuidado 

da vítima de abuso sexual e seus familiares. 
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Enfermagem. Fam. Saúde Desenv. v. 8, n. 2, p. 146-153, 2006. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1080 

 

 

2018 9235 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3547345 - WALLACE SANTANA MARQUES 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Alberto dos Santos 

  

 
TITULO Estudo da aplicação do CRM como ferramenta de estratégia de e-commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

No mundo conectado e com diversas empresas no segmento de e-commerce, uma problemática é saber quais estratégias 

aplicar para estar à frente de seus concorrentes e manter um alto padrão de atendimento ao cliente. A ferramenta CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente), pode ser usada como uma importante 

estratégia, com foco em atender, reter e satisfazer as necessidades dos clientes, a fim de fidelizá-los. A análise da utilização 

desta ferramenta é estratégica pois, clientes insatisfeitos destroem empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar o CRM como uma importante ferramenta de estratégia de e-commerce para a empresa ter vantagem competitiva no 

mercado. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo da importância do CRM em um e-commerce. A pesquisa tem como 

missão buscar caminhos para potencializar as vendas e fidelizar os clientes. Em um mercado globalizado e competitivo, o 

METODOLOGIA sucesso da organização é ter foco no cliente para retê-lo. Clientes não fidelizados são um dos principais problemas que as 

empresas enfrentam nos dias atuais. Philip Kotler (1999), orienta que “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes”. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com o avanço acelerado e inovador da tecnologia se observa que o e-commerce veio para oferecer novas formas de 

obtenção de lucros e competitividade nos negócios. Segundo Hitt et al (2007, p.28): “uma estratégia é um conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. Sendo global em sua essência, o e-commerce está em constante crescimento. Segundo o instituto de pesquisa 

Forrester, o número de usuários da internet também está crescendo; sua expectativa é que chegue a 151 milhões em 2021 

no Brasil. Uma estratégia de grande impacto que a empresa pode-se utilizar é o CRM, pois é uma ferramenta bastante eficaz 

e de baixo custo. Também, esta estratégia no e-commerce é de grande importância no processo de fidelização dos clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A ferramenta CRM é essencial para alavancar as vendas, se posicionar e de atendimento ao cliente. Os excelentes resultados 

obtidos por meio desta ferramenta geram clientes fiéis e satisfeitos. Quando se conhece profundamente os clientes, é mais 

fácil fidelizá-los de maneira eficaz, ficando à frente dos seus concorrentes. O uso do CRM possibilita que as empresas se 

utilizem de informações de seus clientes, de tal forma a fornecer excelente atendimento personalizado, como estratégia 

competitiva. Clientes satisfeitos e constantes aumentam as vendas, reduzem custos, geram diferencial competitivo e 

perpetuam os negócios. 
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TITULO Estudo da aplicação do CRM como ferramenta de estratégia de e-commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

No mundo conectado e com diversas empresas no segmento de e-commerce, uma problemática é saber quais estratégias 

aplicar para estar à frente de seus concorrentes e manter um alto padrão de atendimento ao cliente. A ferramenta CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente), pode ser usada como uma importante 

estratégia, com foco em atender, reter e satisfazer as necessidades dos clientes, a fim de fidelizá-los. A análise da utilização 

desta ferramenta é estratégica pois, clientes insatisfeitos destroem empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar o CRM como uma importante ferramenta de estratégia de e-commerce para a empresa ter vantagem competitiva no 

mercado. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo da importância do CRM em um e-commerce. A pesquisa tem como 

missão buscar caminhos para potencializar as vendas e fidelizar os clientes. Em um mercado globalizado e competitivo, o 

METODOLOGIA sucesso da organização é ter foco no cliente para retê-lo. Clientes não fidelizados são um dos principais problemas que as 

empresas enfrentam nos dias atuais. Philip Kotler (1999), orienta que “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes”. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com o avanço acelerado e inovador da tecnologia se observa que o e-commerce veio para oferecer novas formas de 

obtenção de lucros e competitividade nos negócios. Segundo Hitt et al (2007, p.28): “uma estratégia é um conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. Sendo global em sua essência, o e-commerce está em constante crescimento. Segundo o instituto de pesquisa 

Forrester, o número de usuários da internet também está crescendo; sua expectativa é que chegue a 151 milhões em 2021 

no Brasil. Uma estratégia de grande impacto que a empresa pode-se utilizar é o CRM, pois é uma ferramenta bastante eficaz 

e de baixo custo. Também, esta estratégia no e-commerce é de grande importância no processo de fidelização dos clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A ferramenta CRM é essencial para alavancar as vendas, se posicionar e de atendimento ao cliente. Os excelentes resultados 

obtidos por meio desta ferramenta geram clientes fiéis e satisfeitos. Quando se conhece profundamente os clientes, é mais 

fácil fidelizá-los de maneira eficaz, ficando à frente dos seus concorrentes. O uso do CRM possibilita que as empresas se 

utilizem de informações de seus clientes, de tal forma a fornecer excelente atendimento personalizado, como estratégia 

competitiva. Clientes satisfeitos e constantes aumentam as vendas, reduzem custos, geram diferencial competitivo e 

perpetuam os negócios. 
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Setembro,2018. HITT, Michael A.; IRELAND, R. D..; HOSKISSON, Robert E.; Administração estratégica; Competividade e 
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TITULO Estudo da aplicação do CRM como ferramenta de estratégia de e-commerce 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No mundo conectado e com diversas empresas no segmento de e-commerce, uma problemática é saber quais estratégias 

aplicar para estar à frente de seus concorrentes e manter um alto padrão de atendimento ao cliente. A ferramenta CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente), pode ser usada como uma importante 

estratégia, com foco em atender, reter e satisfazer as necessidades dos clientes, a fim de fidelizá-los. A análise da utilização 

desta ferramenta é estratégica pois, clientes insatisfeitos destroem empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar o CRM como uma importante ferramenta de estratégia de e-commerce para a empresa ter vantagem competitiva no 

mercado. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo da importância do CRM em um e-commerce. A pesquisa tem como 

missão buscar caminhos para potencializar as vendas e fidelizar os clientes. Em um mercado globalizado e competitivo, o 

METODOLOGIA sucesso da organização é ter foco no cliente para retê-lo. Clientes não fidelizados são um dos principais problemas que as 

empresas enfrentam nos dias atuais. Philip Kotler (1999), orienta que “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes”. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com o avanço acelerado e inovador da tecnologia se observa que o e-commerce veio para oferecer novas formas de 

obtenção de lucros e competitividade nos negócios. Segundo Hitt et al (2007, p.28): “uma estratégia é um conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. Sendo global em sua essência, o e-commerce está em constante crescimento. Segundo o instituto de pesquisa 

Forrester, o número de usuários da internet também está crescendo; sua expectativa é que chegue a 151 milhões em 2021 

no Brasil. Uma estratégia de grande impacto que a empresa pode-se utilizar é o CRM, pois é uma ferramenta bastante eficaz 

e de baixo custo. Também, esta estratégia no e-commerce é de grande importância no processo de fidelização dos clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A ferramenta CRM é essencial para alavancar as vendas, se posicionar e de atendimento ao cliente. Os excelentes resultados 

obtidos por meio desta ferramenta geram clientes fiéis e satisfeitos. Quando se conhece profundamente os clientes, é mais 

fácil fidelizá-los de maneira eficaz, ficando à frente dos seus concorrentes. O uso do CRM possibilita que as empresas se 

utilizem de informações de seus clientes, de tal forma a fornecer excelente atendimento personalizado, como estratégia 

competitiva. Clientes satisfeitos e constantes aumentam as vendas, reduzem custos, geram diferencial competitivo e 

perpetuam os negócios. 
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TITULO Estudo da aplicação do CRM como ferramenta de estratégia de e-commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

No mundo conectado e com diversas empresas no segmento de e-commerce, uma problemática é saber quais estratégias 

aplicar para estar à frente de seus concorrentes e manter um alto padrão de atendimento ao cliente. A ferramenta CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente), pode ser usada como uma importante 

estratégia, com foco em atender, reter e satisfazer as necessidades dos clientes, a fim de fidelizá-los. A análise da utilização 

desta ferramenta é estratégica pois, clientes insatisfeitos destroem empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar o CRM como uma importante ferramenta de estratégia de e-commerce para a empresa ter vantagem competitiva no 

mercado. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo da importância do CRM em um e-commerce. A pesquisa tem como 

missão buscar caminhos para potencializar as vendas e fidelizar os clientes. Em um mercado globalizado e competitivo, o 

METODOLOGIA sucesso da organização é ter foco no cliente para retê-lo. Clientes não fidelizados são um dos principais problemas que as 

empresas enfrentam nos dias atuais. Philip Kotler (1999), orienta que “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes”. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com o avanço acelerado e inovador da tecnologia se observa que o e-commerce veio para oferecer novas formas de 

obtenção de lucros e competitividade nos negócios. Segundo Hitt et al (2007, p.28): “uma estratégia é um conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. Sendo global em sua essência, o e-commerce está em constante crescimento. Segundo o instituto de pesquisa 

Forrester, o número de usuários da internet também está crescendo; sua expectativa é que chegue a 151 milhões em 2021 

no Brasil. Uma estratégia de grande impacto que a empresa pode-se utilizar é o CRM, pois é uma ferramenta bastante eficaz 

e de baixo custo. Também, esta estratégia no e-commerce é de grande importância no processo de fidelização dos clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A ferramenta CRM é essencial para alavancar as vendas, se posicionar e de atendimento ao cliente. Os excelentes resultados 

obtidos por meio desta ferramenta geram clientes fiéis e satisfeitos. Quando se conhece profundamente os clientes, é mais 

fácil fidelizá-los de maneira eficaz, ficando à frente dos seus concorrentes. O uso do CRM possibilita que as empresas se 

utilizem de informações de seus clientes, de tal forma a fornecer excelente atendimento personalizado, como estratégia 

competitiva. Clientes satisfeitos e constantes aumentam as vendas, reduzem custos, geram diferencial competitivo e 

perpetuam os negócios. 
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TITULO Estudo da aplicação do CRM como ferramenta de estratégia de e-commerce 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

No mundo conectado e com diversas empresas no segmento de e-commerce, uma problemática é saber quais estratégias 

aplicar para estar à frente de seus concorrentes e manter um alto padrão de atendimento ao cliente. A ferramenta CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente), pode ser usada como uma importante 

estratégia, com foco em atender, reter e satisfazer as necessidades dos clientes, a fim de fidelizá-los. A análise da utilização 

desta ferramenta é estratégica pois, clientes insatisfeitos destroem empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar o CRM como uma importante ferramenta de estratégia de e-commerce para a empresa ter vantagem competitiva no 

mercado. 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para o estudo da importância do CRM em um e-commerce. A pesquisa tem como 

missão buscar caminhos para potencializar as vendas e fidelizar os clientes. Em um mercado globalizado e competitivo, o 

METODOLOGIA sucesso da organização é ter foco no cliente para retê-lo. Clientes não fidelizados são um dos principais problemas que as 

empresas enfrentam nos dias atuais. Philip Kotler (1999), orienta que “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes”. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com o avanço acelerado e inovador da tecnologia se observa que o e-commerce veio para oferecer novas formas de 

obtenção de lucros e competitividade nos negócios. Segundo Hitt et al (2007, p.28): “uma estratégia é um conjunto 

integrado e coordenado de compromissos e ações definido para explorar competências essenciais e obter vantagem 

competitiva”. Sendo global em sua essência, o e-commerce está em constante crescimento. Segundo o instituto de pesquisa 

Forrester, o número de usuários da internet também está crescendo; sua expectativa é que chegue a 151 milhões em 2021 

no Brasil. Uma estratégia de grande impacto que a empresa pode-se utilizar é o CRM, pois é uma ferramenta bastante eficaz 

e de baixo custo. Também, esta estratégia no e-commerce é de grande importância no processo de fidelização dos clientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A ferramenta CRM é essencial para alavancar as vendas, se posicionar e de atendimento ao cliente. Os excelentes resultados 

obtidos por meio desta ferramenta geram clientes fiéis e satisfeitos. Quando se conhece profundamente os clientes, é mais 

fácil fidelizá-los de maneira eficaz, ficando à frente dos seus concorrentes. O uso do CRM possibilita que as empresas se 

utilizem de informações de seus clientes, de tal forma a fornecer excelente atendimento personalizado, como estratégia 

competitiva. Clientes satisfeitos e constantes aumentam as vendas, reduzem custos, geram diferencial competitivo e 

perpetuam os negócios. 
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TITULO Substituição do poliacetal para polipropileno na estrutura do prendedor de roupas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O estudo para desenvolvimento do trabalho foi realizado em uma indústria de peças plásticas, onde o seu principal produto 

são prendedores de roupa. Após algumas análises no processo produtivo e no produto foram identificados alguns 

problemas. A empresa estava utilizando a matéria – prima poliacetal que quando passa por vários processos de reciclagem 

ou fica sob alta temperatura, a mesma exala um gás tóxico chamado formaldeído, o qual estava ocasionando diversos 

problemas para a empresa, tais como: o formaldeído estava corroendo peças e moldes, isso acabava acarretando no 

aumento de custos com manutenção corretiva e no alto índice de paradas de linha para retirada de rebarbas do produto 

final, o custo de compra da matéria – prima era elevado e a empresa estava perdendo muito material, porque o poliacetal 

não deve ser reciclado diversas vezes. Foram realizadas diversas pesquisas e comparações com outros tipos de polímeros, 

o polipropileno foi o que mais se enquadrou com a necessidade da empresa para realizar os testes. Os resultados obtidos 

nessa troca foram: substituição por um polímero que não exala formaldeído, redução de custos com manutenção corretiva, 

produtos sem rebarbas causadas por moldes danificados, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores sem o gás 

formaldeído, o polipropileno pode ser reciclado diversas vezes com isso foi reduzido os custos com compra de matéria- 

prima. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é o estudo de possíveis substitutos da matéria – prima poliacetal (POM) utilizada na fabricação do 

produto, buscando redução de custos, redução de troca de peças por desgaste, redução na emissão de gases tóxicos como 

o formaldeído, melhoria no ambiente de trabalho, redução de compras de matéria- prima. (#38)#61692; Identificação de 

pontos negativos do poliacetal; (#38)#61692; Análise de polímeros substitutos; (#38)#61692; Comparação de 

características dos polímeros; (#38)#61692; Identificação do polímero substituto. 
 

 

 
A pesquisa de caso tem como ênfase a substituição da matéria – prima poliacetal, para redução de custos com compras de 

matéria- prima, redução de manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho, redução de refugos de matéria – prima 

METODOLOGIA e redução de paradas em linhas. Foram realizados ensaios como o ensaio de tração e de tensão, foram testados com uso 

domésticos para verificar se haveria deformação plástica ou elástica nas molas e teste manual aplicando pressão 30 vezes 

cada prendedor para avaliar a quantidade de molas com ruptura. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados obtidos pelo estudo foram: a redução de custos com compras, redução de 67% em paradas em linhas para 

limpeza de peças, redução de 56% com manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores e o 

refugo passou a ser 0%, pois toda sobra de polipropileno é reutilizada. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui- se que a partir dos estudos e análises realizados com os ensaios o polímero polipropileno atende todas as 

propriedades de engenharia para a substituição do polímero poliacetal na função de mola dos prendedores de roupa. 
 
 

 
REFERENCIAS 

MANO, E. B. – Polímeros como materiais de engenharia. Edição 2 Editora Edgard Blücher Ltda, 1991 Livro – Ciência dos 

materiais 6° edição – James F. Shackelford, 2008 GARCIA A. (2000). “Ensaio dos materiais”. Livros técnicos e científicos 

Editora. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1086 

 

 

 

2018 9239 
Engenharia de 

Produção 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3115097 - BEATRIZ DA SILVA SOUZA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Leandro Cardoso da Silva 
 
 

TITULO Substituição do poliacetal para polipropileno na estrutura do prendedor de roupas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O estudo para desenvolvimento do trabalho foi realizado em uma indústria de peças plásticas, onde o seu principal produto 

são prendedores de roupa. Após algumas análises no processo produtivo e no produto foram identificados alguns 

problemas. A empresa estava utilizando a matéria – prima poliacetal que quando passa por vários processos de reciclagem 

ou fica sob alta temperatura, a mesma exala um gás tóxico chamado formaldeído, o qual estava ocasionando diversos 

problemas para a empresa, tais como: o formaldeído estava corroendo peças e moldes, isso acabava acarretando no 

aumento de custos com manutenção corretiva e no alto índice de paradas de linha para retirada de rebarbas do produto 

final, o custo de compra da matéria – prima era elevado e a empresa estava perdendo muito material, porque o poliacetal 

não deve ser reciclado diversas vezes. Foram realizadas diversas pesquisas e comparações com outros tipos de polímeros, 

o polipropileno foi o que mais se enquadrou com a necessidade da empresa para realizar os testes. Os resultados obtidos 

nessa troca foram: substituição por um polímero que não exala formaldeído, redução de custos com manutenção corretiva, 

produtos sem rebarbas causadas por moldes danificados, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores sem o gás 

formaldeído, o polipropileno pode ser reciclado diversas vezes com isso foi reduzido os custos com compra de matéria- 

prima. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é o estudo de possíveis substitutos da matéria – prima poliacetal (POM) utilizada na fabricação do 

produto, buscando redução de custos, redução de troca de peças por desgaste, redução na emissão de gases tóxicos como 

o formaldeído, melhoria no ambiente de trabalho, redução de compras de matéria- prima. (#38)#61692; Identificação de 

pontos negativos do poliacetal; (#38)#61692; Análise de polímeros substitutos; (#38)#61692; Comparação de 

características dos polímeros; (#38)#61692; Identificação do polímero substituto. 
 

 

 
A pesquisa de caso tem como ênfase a substituição da matéria – prima poliacetal, para redução de custos com compras de 

matéria- prima, redução de manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho, redução de refugos de matéria – prima 

METODOLOGIA e redução de paradas em linhas. Foram realizados ensaios como o ensaio de tração e de tensão, foram testados com uso 

domésticos para verificar se haveria deformação plástica ou elástica nas molas e teste manual aplicando pressão 30 vezes 

cada prendedor para avaliar a quantidade de molas com ruptura. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados obtidos pelo estudo foram: a redução de custos com compras, redução de 67% em paradas em linhas para 

limpeza de peças, redução de 56% com manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores e o 

refugo passou a ser 0%, pois toda sobra de polipropileno é reutilizada. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui- se que a partir dos estudos e análises realizados com os ensaios o polímero polipropileno atende todas as 

propriedades de engenharia para a substituição do polímero poliacetal na função de mola dos prendedores de roupa. 
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MANO, E. B. – Polímeros como materiais de engenharia. Edição 2 Editora Edgard Blücher Ltda, 1991 Livro – Ciência dos 

materiais 6° edição – James F. Shackelford, 2008 GARCIA A. (2000). “Ensaio dos materiais”. Livros técnicos e científicos 

Editora. 
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INTRODUCAO 

As empresas detentoras das marcas que atuam no mercado de luxo são de origem europeia (França, Itália), americana e 

japonesa (STREHLAU, 2005). A marca italiana Giorgio Armani é uma das líderes na indústria de moda e artigos de luxo no 

mundo inteiro. Este mercado possui consumidores exigentes, portanto, a venda de artigos de luxo requer cuidado redobrado 

em aspectos que tange o campo da exclusividade, relacionamento da marca com o consumidor, atenção aos detalhes, 

encantamento, etc. Segundo Stein Klinke (2005) ao fazer uso das emoções e da experimentação, o setor de luxo criou outro 

patamar de relacionamento com os clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. O próprio mercado de luxo é uma 

segmentação de mercado, e dentro dessa segmentação há sub segmentações entre diversos tipos de perfis, sejam por 

demográficas, psicográficas, comportamentais ou até geográficas. Essa segmentação ajuda a tornar mais efetivas as 

estratégias de marketing e de comunicação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto interdisciplinar foi elaborar um plano de comunicação estratégica para a Giorgio Armani, cujo a 

identidade da marca seja percebida e aceita por seus admiradores, fazendo com que a Armani se torne a marca de principal 

desejo no mercado da alta costura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica. Autores como Kotler (2006) e Corrêa (2008) contribuíram com 

os subsídios teóricos para a elaboração do plano de comunicação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para o plano de comunicação, sugerimos como estratégias as ferramentas de Propaganda e Eventos para despertar o 

interesse do público em relação à marca Armani. Para a campanha publicitária sugerimos anúncios em mídia impressa 

(revistas), inserções em mídia digital, filme publicitário para TV e redes sociais e evento. As peças da campanha tiveram 

como tema “Alegria e Experiências” para mostrar a alegria e as interações que a marca proporciona para quem a consome e 

quem a admira. Em eventos, sugerimos um desfile e uma exposição para exibir ao público as roupas mais marcantes da 

trajetória da marca e as roupas da coleção da estação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que as marcas de luxo não são vistas somente como grande desejo de 

consumo, mas, também como entidades por seus admiradores. Portanto, sugerimos estratégias de comunicação capazes 

de ampliar o público admirador da Armani e despertar o interesse em quem não conhece ou consome a marca. 
 

 

 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

ALLÉRES, D. Luxo... Estratégias, marketing. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. CORRÊA, Roberto. Planejamento de 

propaganda. 10. ed. São Paulo: Global Editora, 2008. KOTLER, Philip. Administração de marketing.12° ed. São Paulo: 

Pearson, 2006. KLINKE, A.; STEIN, L. O diferencial que todos querem. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 31 ago. 2005. Valor 

Especial Consumo de Luxo. LAS CASAS, Alexandre Luzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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INTRODUCAO 

As empresas detentoras das marcas que atuam no mercado de luxo são de origem europeia (França, Itália), americana e 

japonesa (STREHLAU, 2005). A marca italiana Giorgio Armani é uma das líderes na indústria de moda e artigos de luxo no 

mundo inteiro. Este mercado possui consumidores exigentes, portanto, a venda de artigos de luxo requer cuidado redobrado 

em aspectos que tange o campo da exclusividade, relacionamento da marca com o consumidor, atenção aos detalhes, 

encantamento, etc. Segundo Stein Klinke (2005) ao fazer uso das emoções e da experimentação, o setor de luxo criou outro 

patamar de relacionamento com os clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. O próprio mercado de luxo é uma 

segmentação de mercado, e dentro dessa segmentação há sub segmentações entre diversos tipos de perfis, sejam por 

demográficas, psicográficas, comportamentais ou até geográficas. Essa segmentação ajuda a tornar mais efetivas as 

estratégias de marketing e de comunicação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto interdisciplinar foi elaborar um plano de comunicação estratégica para a Giorgio Armani, cujo a 

identidade da marca seja percebida e aceita por seus admiradores, fazendo com que a Armani se torne a marca de principal 

desejo no mercado da alta costura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica. Autores como Kotler (2006) e Corrêa (2008) contribuíram com 

os subsídios teóricos para a elaboração do plano de comunicação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para o plano de comunicação, sugerimos como estratégias as ferramentas de Propaganda e Eventos para despertar o 

interesse do público em relação à marca Armani. Para a campanha publicitária sugerimos anúncios em mídia impressa 

(revistas), inserções em mídia digital, filme publicitário para TV e redes sociais e evento. As peças da campanha tiveram 

como tema “Alegria e Experiências” para mostrar a alegria e as interações que a marca proporciona para quem a consome e 

quem a admira. Em eventos, sugerimos um desfile e uma exposição para exibir ao público as roupas mais marcantes da 

trajetória da marca e as roupas da coleção da estação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que as marcas de luxo não são vistas somente como grande desejo de 

consumo, mas, também como entidades por seus admiradores. Portanto, sugerimos estratégias de comunicação capazes 

de ampliar o público admirador da Armani e despertar o interesse em quem não conhece ou consome a marca. 
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Pearson, 2006. KLINKE, A.; STEIN, L. O diferencial que todos querem. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 31 ago. 2005. Valor 

Especial Consumo de Luxo. LAS CASAS, Alexandre Luzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

PIANORO, Luciana. Estratégias de Marketing dos Produtos de Luxo no Mercado Brasileiro: Um Estudo no Segmento de 

Vestuário e Acessórios. 2007. 158 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pós Graduação em Administração de 
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INTRODUCAO 

As empresas detentoras das marcas que atuam no mercado de luxo são de origem europeia (França, Itália), americana e 

japonesa (STREHLAU, 2005). A marca italiana Giorgio Armani é uma das líderes na indústria de moda e artigos de luxo no 

mundo inteiro. Este mercado possui consumidores exigentes, portanto, a venda de artigos de luxo requer cuidado redobrado 

em aspectos que tange o campo da exclusividade, relacionamento da marca com o consumidor, atenção aos detalhes, 

encantamento, etc. Segundo Stein Klinke (2005) ao fazer uso das emoções e da experimentação, o setor de luxo criou outro 

patamar de relacionamento com os clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. O próprio mercado de luxo é uma 

segmentação de mercado, e dentro dessa segmentação há sub segmentações entre diversos tipos de perfis, sejam por 

demográficas, psicográficas, comportamentais ou até geográficas. Essa segmentação ajuda a tornar mais efetivas as 

estratégias de marketing e de comunicação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto interdisciplinar foi elaborar um plano de comunicação estratégica para a Giorgio Armani, cujo a 

identidade da marca seja percebida e aceita por seus admiradores, fazendo com que a Armani se torne a marca de principal 

desejo no mercado da alta costura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica. Autores como Kotler (2006) e Corrêa (2008) contribuíram com 

os subsídios teóricos para a elaboração do plano de comunicação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para o plano de comunicação, sugerimos como estratégias as ferramentas de Propaganda e Eventos para despertar o 

interesse do público em relação à marca Armani. Para a campanha publicitária sugerimos anúncios em mídia impressa 

(revistas), inserções em mídia digital, filme publicitário para TV e redes sociais e evento. As peças da campanha tiveram 

como tema “Alegria e Experiências” para mostrar a alegria e as interações que a marca proporciona para quem a consome e 

quem a admira. Em eventos, sugerimos um desfile e uma exposição para exibir ao público as roupas mais marcantes da 

trajetória da marca e as roupas da coleção da estação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que as marcas de luxo não são vistas somente como grande desejo de 

consumo, mas, também como entidades por seus admiradores. Portanto, sugerimos estratégias de comunicação capazes 

de ampliar o público admirador da Armani e despertar o interesse em quem não conhece ou consome a marca. 
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Pearson, 2006. KLINKE, A.; STEIN, L. O diferencial que todos querem. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 31 ago. 2005. Valor 

Especial Consumo de Luxo. LAS CASAS, Alexandre Luzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

PIANORO, Luciana. Estratégias de Marketing dos Produtos de Luxo no Mercado Brasileiro: Um Estudo no Segmento de 

Vestuário e Acessórios. 2007. 158 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pós Graduação em Administração de 

Empresas, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007. STREHLAU, Suzane. Marketing de luxo. São Paulo: 

Cengage Learning, 2005. 
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INTRODUCAO 

As empresas detentoras das marcas que atuam no mercado de luxo são de origem europeia (França, Itália), americana e 

japonesa (STREHLAU, 2005). A marca italiana Giorgio Armani é uma das líderes na indústria de moda e artigos de luxo no 

mundo inteiro. Este mercado possui consumidores exigentes, portanto, a venda de artigos de luxo requer cuidado redobrado 

em aspectos que tange o campo da exclusividade, relacionamento da marca com o consumidor, atenção aos detalhes, 

encantamento, etc. Segundo Stein Klinke (2005) ao fazer uso das emoções e da experimentação, o setor de luxo criou outro 

patamar de relacionamento com os clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. O próprio mercado de luxo é uma 

segmentação de mercado, e dentro dessa segmentação há sub segmentações entre diversos tipos de perfis, sejam por 

demográficas, psicográficas, comportamentais ou até geográficas. Essa segmentação ajuda a tornar mais efetivas as 

estratégias de marketing e de comunicação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto interdisciplinar foi elaborar um plano de comunicação estratégica para a Giorgio Armani, cujo a 

identidade da marca seja percebida e aceita por seus admiradores, fazendo com que a Armani se torne a marca de principal 

desejo no mercado da alta costura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica. Autores como Kotler (2006) e Corrêa (2008) contribuíram com 

os subsídios teóricos para a elaboração do plano de comunicação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para o plano de comunicação, sugerimos como estratégias as ferramentas de Propaganda e Eventos para despertar o 

interesse do público em relação à marca Armani. Para a campanha publicitária sugerimos anúncios em mídia impressa 

(revistas), inserções em mídia digital, filme publicitário para TV e redes sociais e evento. As peças da campanha tiveram 

como tema “Alegria e Experiências” para mostrar a alegria e as interações que a marca proporciona para quem a consome e 

quem a admira. Em eventos, sugerimos um desfile e uma exposição para exibir ao público as roupas mais marcantes da 

trajetória da marca e as roupas da coleção da estação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que as marcas de luxo não são vistas somente como grande desejo de 

consumo, mas, também como entidades por seus admiradores. Portanto, sugerimos estratégias de comunicação capazes 

de ampliar o público admirador da Armani e despertar o interesse em quem não conhece ou consome a marca. 
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INTRODUCAO 

As empresas detentoras das marcas que atuam no mercado de luxo são de origem europeia (França, Itália), americana e 

japonesa (STREHLAU, 2005). A marca italiana Giorgio Armani é uma das líderes na indústria de moda e artigos de luxo no 

mundo inteiro. Este mercado possui consumidores exigentes, portanto, a venda de artigos de luxo requer cuidado redobrado 

em aspectos que tange o campo da exclusividade, relacionamento da marca com o consumidor, atenção aos detalhes, 

encantamento, etc. Segundo Stein Klinke (2005) ao fazer uso das emoções e da experimentação, o setor de luxo criou outro 

patamar de relacionamento com os clientes e deixou de ser só um vínculo de ostentação. O próprio mercado de luxo é uma 

segmentação de mercado, e dentro dessa segmentação há sub segmentações entre diversos tipos de perfis, sejam por 

demográficas, psicográficas, comportamentais ou até geográficas. Essa segmentação ajuda a tornar mais efetivas as 

estratégias de marketing e de comunicação. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto interdisciplinar foi elaborar um plano de comunicação estratégica para a Giorgio Armani, cujo a 

identidade da marca seja percebida e aceita por seus admiradores, fazendo com que a Armani se torne a marca de principal 

desejo no mercado da alta costura. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O projeto foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica. Autores como Kotler (2006) e Corrêa (2008) contribuíram com 

os subsídios teóricos para a elaboração do plano de comunicação. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Para o plano de comunicação, sugerimos como estratégias as ferramentas de Propaganda e Eventos para despertar o 

interesse do público em relação à marca Armani. Para a campanha publicitária sugerimos anúncios em mídia impressa 

(revistas), inserções em mídia digital, filme publicitário para TV e redes sociais e evento. As peças da campanha tiveram 

como tema “Alegria e Experiências” para mostrar a alegria e as interações que a marca proporciona para quem a consome e 

quem a admira. Em eventos, sugerimos um desfile e uma exposição para exibir ao público as roupas mais marcantes da 

trajetória da marca e as roupas da coleção da estação. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nas pesquisas realizadas, concluímos que as marcas de luxo não são vistas somente como grande desejo de 

consumo, mas, também como entidades por seus admiradores. Portanto, sugerimos estratégias de comunicação capazes 

de ampliar o público admirador da Armani e despertar o interesse em quem não conhece ou consome a marca. 
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TITULO A MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA ‘A construção do papel da mulher negra no Brasil: Rio de Janeiro’ 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A temáticas desta pesquisa são as vertentes da construção do papel da mulher negra na sociedade brasileira no Rio de 

Janeiro. O presente trabalho teve por finalidade apresentar uma situação que não é, em absoluto, recente na sociedade 

brasileira, mas com certeza existe e é pouco percebida. Por muito tempo a mulher negra foi coisificada, não um ser humano 

a ela sendo facultado apenas aceitar sem reclamar. A pesquisa levantou as seguintes problematizações: Porque na 

sociedade brasileira ainda se perpetua um discurso de inferioridade entre as mulheres negras em relação as mulheres não 

negras? Qual a importância de ações afirmativas como as que Marielle Franco atuava na valorização da mulher negra como 

ser social? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar os instrumentos que legitimam a marginalização da mulher negra, apresentando sugestões de movimentos 

sociais e/ou políticas públicas quanto a equidade da mulher negra. E trazer a importância da representatividade da mulher 

negra na sociedade 
 

 

 
A fonte material utilizada para elucidação do presente trabalho é o livro: Mulheres Negras: Um olhar sobre as lutas sociais e 

METODOLOGIA   
as políticas públicas no Brasil de Jurema Werneck, publicado em 2010 pela editora Criola. E o método para análise é o 

conceito da micro-história que constrói uma análise sobre a relevância do indivíduo que não é retratado como sujeito 

histórico pela História geral, nessa especificidade a mulher negra como ser social. 
 

 

 
 

RESULTADOS 

A fonte material utilizada para elucidação do presente trabalho é o livro: Mulheres Negras: Um olhar sobre as lutas sociais e 

as políticas públicas no Brasil de Jurema Werneck, publicado em 2010 pela editora Criola. E o método para análise é o 

conceito da micro-história que constrói uma análise sobre a relevância do indivíduo que não é retratado como sujeito 

histórico pela História geral, nessa especificidade a mulher negra como ser social. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

No decurso dessa pesquisa percebemos que de forma alguma as mulheres pretendem atingir a supremacia, mas equidade, 

dignidade, valorização e respeito como qualquer outra pessoa na sociedade, elas buscam ter representatividade em todos os 

setores seja econômico, político, cultural etc. 
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TITULO Substituição do poliacetal para polipropileno na estrutura do prendedor de roupas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O estudo para desenvolvimento do trabalho foi realizado em uma indústria de peças plásticas, onde o seu principal produto 

são prendedores de roupa. Após algumas análises no processo produtivo e no produto foram identificados alguns 

problemas. A empresa estava utilizando a matéria – prima poliacetal que quando passa por vários processos de reciclagem 

ou fica sob alta temperatura, a mesma exala um gás tóxico chamado formaldeído, o qual estava ocasionando diversos 

problemas para a empresa, tais como: o formaldeído estava corroendo peças e moldes, isso acabava acarretando no 

aumento de custos com manutenção corretiva e no alto índice de paradas de linha para retirada de rebarbas do produto 

final, o custo de compra da matéria – prima era elevado e a empresa estava perdendo muito material, porque o poliacetal 

não deve ser reciclado diversas vezes. Foram realizadas diversas pesquisas e comparações com outros tipos de polímeros, 

o polipropileno foi o que mais se enquadrou com a necessidade da empresa para realizar os testes. Os resultados obtidos 

nessa troca foram: substituição por um polímero que não exala formaldeído, redução de custos com manutenção corretiva, 

produtos sem rebarbas causadas por moldes danificados, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores sem o gás 

formaldeído, o polipropileno pode ser reciclado diversas vezes com isso foi reduzido os custos com compra de matéria- 

prima. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é o estudo de possíveis substitutos da matéria – prima poliacetal (POM) utilizada na fabricação do 

produto, buscando redução de custos, redução de troca de peças por desgaste, redução na emissão de gases tóxicos como 

o formaldeído, melhoria no ambiente de trabalho, redução de compras de matéria- prima. Identificação de pontos negativos 

do poliacetal; Análise de polímeros substitutos; Comparação de características dos polímeros; Identificação do polímero 

substituto. 
 

 

 
A pesquisa de caso tem como ênfase a substituição da matéria – prima poliacetal, para redução de custos com compras de 

matéria- prima, redução de manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho, redução de refugos de matéria – prima 

METODOLOGIA e redução de paradas em linhas. Foram realizados ensaios como o ensaio de tração e de tensão, foram testados com uso 

domésticos para verificar se haveria deformação plástica ou elástica nas molas e teste manual aplicando pressão 30 vezes 

cada prendedor para avaliar a quantidade de molas com ruptura. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados obtidos pelo estudo foram: a redução de custos com compras, redução de 67% em paradas em linhas para 

limpeza de peças, redução de 56% com manutenção corretiva, melhoria no ambiente de trabalho para os operadores e o 

refugo passou a ser 0%, pois toda sobra de polipropileno é reutilizada. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui- se que a partir dos estudos e análises realizados com os ensaios o polímero polipropileno atende todas as 

propriedades de engenharia para a substituição do polímero poliacetal na função de mola dos prendedores de roupa. 
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TITULO 
PESQUISA SOROLÓGICA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI- Leptospira spp. EM CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE 

SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma zoonose reemergente de importância mundial com maior prevalência em áreas urbanas e rurais de 

países de clima tropical e subtropical, uma vez que estes possuem temperatura e umidade favorável para manutenção da 

bactéria no ambiente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) trata-se de uma doença negligenciada e 

subnotificada, ocasionadas por leptospiras patogênicas transmitidas através de contato direto ou indireto com urina de 

animais infectados. Outras formas de transmissão são fluidos vaginais, placenta infectada, contato sexual ou infecção 

intrauterina. Sua importância econômica é decorrente da significativa queda na produção leiteira, abortos espontâneos e 

baixa na fertilidade. Além de causar complicações a saúde pública através da conservação da bactéria no ambiente que é 

favorecida durante épocas com índices pluviométricos elevados ou de forma ocupacional, onde os produtos de abortamento 

contaminados servem como fonte de infecção. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente trabalho teve como objetivo investigar por meio de inquérito soro epidemiológico avaliar a ocorrência 

leptospirose em caprinos de um rebanho leiteiro do município de Suzano, São Paulo. 
 

A partir da colheita de amostras de sangue foram utilizadas 159 amostras de soro de caprinos para a realização do 

diagnóstico de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) empregando culturas de antígenos vivos 

constituídos por 24 sorovares de leptospiras. A amostras foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Após a 

METODOLOGIA colheita as amostras foram mantidas em temperatura ambiente e algumas horas depois foram refrigeradas a 8°C. 

Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o 

processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 23,27% (37/159) foram sororreagentes pela técnica de SAM. O sorovar com maior prevalência foi o 

Butembo com 86,48% (32/37) de amostras reagentes com títulos variando de 100 a 400, que foi seguido por Cynopteri com 

5,4% (2/37) de amostras reagentes com títulos de 100 e 200. Os demais sorovares encontrados foram Pomona, Castellonis 

e Icterohaemorrhagiae cada um com apenas uma amostra, sendo que os dois primeiros obtiveram títulos de 100 e o ultimo 

de 200. Os animais reagentes nesta primeira analise serão futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a 

presença da bactéria através da pesquisa de DNA de leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em 

meio de cultivo Fletcher. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todavia o resultado não é conclusivo, por conta dos baixos títulos apresentados para todos os sorovares nesta primeira 

análise, não caracterizando doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, início da infecção ou ainda uma 

infecção crônica. Vale ressaltar que no momento da coleta nenhum animal apresentava sintomas ou histórico recente 

relacionado a doença, e, o rebanho não é vacinado contra leptospirose. Por tanto é necessário acompanhar o rebanho para 

observar se ocorrerá aumento na titulação. 
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TITULO 
PESQUISA SOROLÓGICA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI- Leptospira spp. EM CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE 

SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma zoonose reemergente de importância mundial com maior prevalência em áreas urbanas e rurais de 

países de clima tropical e subtropical, uma vez que estes possuem temperatura e umidade favorável para manutenção da 

bactéria no ambiente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) trata-se de uma doença negligenciada e 

subnotificada, ocasionadas por leptospiras patogênicas transmitidas através de contato direto ou indireto com urina de 

animais infectados. Outras formas de transmissão são fluidos vaginais, placenta infectada, contato sexual ou infecção 

intrauterina. Sua importância econômica é decorrente da significativa queda na produção leiteira, abortos espontâneos e 

baixa na fertilidade. Além de causar complicações a saúde pública através da conservação da bactéria no ambiente que é 

favorecida durante épocas com índices pluviométricos elevados ou de forma ocupacional, onde os produtos de abortamento 

contaminados servem como fonte de infecção. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente trabalho teve como objetivo investigar por meio de inquérito soro epidemiológico avaliar a ocorrência 

leptospirose em caprinos de um rebanho leiteiro do município de Suzano, São Paulo. 
 

A partir da colheita de amostras de sangue foram utilizadas 159 amostras de soro de caprinos para a realização do 

diagnóstico de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) empregando culturas de antígenos vivos 

constituídos por 24 sorovares de leptospiras. A amostras foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Após a 

METODOLOGIA colheita as amostras foram mantidas em temperatura ambiente e algumas horas depois foram refrigeradas a 8°C. 

Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o 

processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 23,27% (37/159) foram sororreagentes pela técnica de SAM. O sorovar com maior prevalência foi o 

Butembo com 86,48% (32/37) de amostras reagentes com títulos variando de 100 a 400, que foi seguido por Cynopteri com 

5,4% (2/37) de amostras reagentes com títulos de 100 e 200. Os demais sorovares encontrados foram Pomona, Castellonis 

e Icterohaemorrhagiae cada um com apenas uma amostra, sendo que os dois primeiros obtiveram títulos de 100 e o ultimo 

de 200. Os animais reagentes nesta primeira analise serão futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a 

presença da bactéria através da pesquisa de DNA de leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em 

meio de cultivo Fletcher. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todavia o resultado não é conclusivo, por conta dos baixos títulos apresentados para todos os sorovares nesta primeira 

análise, não caracterizando doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, início da infecção ou ainda uma 

infecção crônica. Vale ressaltar que no momento da coleta nenhum animal apresentava sintomas ou histórico recente 

relacionado a doença, e, o rebanho não é vacinado contra leptospirose. Por tanto é necessário acompanhar o rebanho para 

observar se ocorrerá aumento na titulação. 
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TITULO 
PESQUISA SOROLÓGICA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI- Leptospira spp. EM CAPRINOS NO MUNICÍPIO DE 

SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma zoonose reemergente de importância mundial com maior prevalência em áreas urbanas e rurais de 

países de clima tropical e subtropical, uma vez que estes possuem temperatura e umidade favorável para manutenção da 

bactéria no ambiente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) trata-se de uma doença negligenciada e 

subnotificada, ocasionadas por leptospiras patogênicas transmitidas através de contato direto ou indireto com urina de 

animais infectados. Outras formas de transmissão são fluidos vaginais, placenta infectada, contato sexual ou infecção 

intrauterina. Sua importância econômica é decorrente da significativa queda na produção leiteira, abortos espontâneos e 

baixa na fertilidade. Além de causar complicações a saúde pública através da conservação da bactéria no ambiente que é 

favorecida durante épocas com índices pluviométricos elevados ou de forma ocupacional, onde os produtos de abortamento 

contaminados servem como fonte de infecção. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente trabalho teve como objetivo investigar por meio de inquérito soro epidemiológico avaliar a ocorrência 

leptospirose em caprinos de um rebanho leiteiro do município de Suzano, São Paulo. 
 

A partir da colheita de amostras de sangue foram utilizadas 159 amostras de soro de caprinos para a realização do 

diagnóstico de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) empregando culturas de antígenos vivos 

constituídos por 24 sorovares de leptospiras. A amostras foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Após a 

METODOLOGIA colheita as amostras foram mantidas em temperatura ambiente e algumas horas depois foram refrigeradas a 8°C. 

Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o 

processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 23,27% (37/159) foram sororreagentes pela técnica de SAM. O sorovar com maior prevalência foi o 

Butembo com 86,48% (32/37) de amostras reagentes com títulos variando de 100 a 400, que foi seguido por Cynopteri com 

5,4% (2/37) de amostras reagentes com títulos de 100 e 200. Os demais sorovares encontrados foram Pomona, Castellonis 

e Icterohaemorrhagiae cada um com apenas uma amostra, sendo que os dois primeiros obtiveram títulos de 100 e o ultimo 

de 200. Os animais reagentes nesta primeira analise serão futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a 

presença da bactéria através da pesquisa de DNA de leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em 

meio de cultivo Fletcher. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Todavia o resultado não é conclusivo, por conta dos baixos títulos apresentados para todos os sorovares nesta primeira 

análise, não caracterizando doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, início da infecção ou ainda uma 

infecção crônica. Vale ressaltar que no momento da coleta nenhum animal apresentava sintomas ou histórico recente 

relacionado a doença, e, o rebanho não é vacinado contra leptospirose. Por tanto é necessário acompanhar o rebanho para 

observar se ocorrerá aumento na titulação. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as políticas de Recursos Humanos visando a melhoria nos valores empresarias, para obter produtividade e 

lucratividade organizacional. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, o desenvolvimento do capital humano e as competências pessoais para a 

atuação do profissional nas suas atividades do dia a dia, com ações de valores que agregam ao negócio da empresa. 

Interagindo ao treinamento e capacitação das pessoas com base nas políticas de Recursos Humanos. De acordo com 

Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para 

estimular o comprometimento dos funcionários, quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que 

resulta em produtividade”. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, atuante com as respectivas políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos profissionais, com valores 

direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as políticas de Recursos Humanos visando a melhoria nos valores empresarias, para obter produtividade e 

lucratividade organizacional. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, o desenvolvimento do capital humano e as competências pessoais para a 

atuação do profissional nas suas atividades do dia a dia, com ações de valores que agregam ao negócio da empresa. 

Interagindo ao treinamento e capacitação das pessoas com base nas políticas de Recursos Humanos. De acordo com 

Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para 

estimular o comprometimento dos funcionários, quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que 

resulta em produtividade”. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, atuante com as respectivas políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos profissionais, com valores 

direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as políticas de Recursos Humanos visando a melhoria nos valores empresarias, para obter produtividade e 

lucratividade organizacional. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, o desenvolvimento do capital humano e as competências pessoais para a 

atuação do profissional nas suas atividades do dia a dia, com ações de valores que agregam ao negócio da empresa. 

Interagindo ao treinamento e capacitação das pessoas com base nas políticas de Recursos Humanos. De acordo com 

Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para 

estimular o comprometimento dos funcionários, quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que 

resulta em produtividade”. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, atuante com as respectivas políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos profissionais, com valores 

direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as políticas de Recursos Humanos visando a melhoria nos valores empresarias, para obter produtividade e 

lucratividade organizacional. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, o desenvolvimento do capital humano e as competências pessoais para a 

atuação do profissional nas suas atividades do dia a dia, com ações de valores que agregam ao negócio da empresa. 

Interagindo ao treinamento e capacitação das pessoas com base nas políticas de Recursos Humanos. De acordo com 

Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para 

estimular o comprometimento dos funcionários, quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que 

resulta em produtividade”. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, atuante com as respectivas políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos profissionais, com valores 

direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender as políticas de Recursos Humanos visando a melhoria nos valores empresarias, para obter produtividade e 

lucratividade organizacional. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, o desenvolvimento do capital humano e as competências pessoais para a 

atuação do profissional nas suas atividades do dia a dia, com ações de valores que agregam ao negócio da empresa. 

Interagindo ao treinamento e capacitação das pessoas com base nas políticas de Recursos Humanos. De acordo com 

Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para 

estimular o comprometimento dos funcionários, quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que 

resulta em produtividade”. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, atuante com as respectivas políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos profissionais, com valores 

direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade empresarial. 
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TITULO A PRESENÇA DE DECTINA-1 FAVORECE A FOSFORILAÇÃO DA SYK ESTIMULADA PELA HEMOZOÍNA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: A malária é uma das doenças infecciosas mais comuns nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, ainda, 

é um enorme problema de saúde pública no Brasil 1. A doença é causada pelos protozoários do gênero Plasmodium. A 

malária se desenvolve em duas fases: hepática e sanguínea. Os parasitas se nutrem da hemoglobina do hospedeiro e 

produzem o grupo heme (Fe3+) que é tóxico, para eliminar o grupo heme os parasitas produzem uma substância cristalina 

quimicamente inerte chamada Hemozoina (HZ). Quando as hemácias infectadas se rompem, liberam, na circulação 

sanguínea, a HZ que é fagocitada por neutrófilos e macrófagos. Tem-se sugerido o reconhecimento da HZ por receptores 

intracelulares, como o receptor do tipo Toll (TLR9) e o complexo proteico, o inflamassomo 2. No entanto, a internalização da 

hemozoína é um processo demorado, enquanto que a ativação de vias de sinalização intracelular é rápida, em quinze 

minutos é possível verificar a fosforilação de várias cinases, sugerindo que a HZ possui um receptor, ainda não identificado, 

presente na superfície dos macrófagos. Já está bem estabelecido que a HZ ativa a cinase SYK (spleen tirosine kinase) que 

pode ser ativada por alguns receptores, entre eles, a Dectina-1 3. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Verificar se a Dectina-1 pode ser ativada pela HZ e mediar a as vias de sinalização intracelular como por exemplo a 

fosforilação da SYK. 
 

METODOLOGIA: Os macrófagos murinos da linhagem RAW264.7 foram estavelmente transfectados com Dectina-1. As 

METODOLOGIA 
células não transfectadas (WT) ou transfectadas (Dec) foram mantidas em meio RPMI completo, suplementado com 10% de 

soro fetal bovino na ausência ou presença de 5µg/ml do antibiótico G418, respectivamente. As células foram tratadas com 

diferentes concentrações de Hemozoína ou zimosan. O perfil de fosforilação da cinase SYK foi analisado por Western blot. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADO: A Hemozoína em diferentes concentrações ou tempo de incubação não induziu a fosforilação da SYK nas 

células Raw264.7 não transfectadas. No entanto, nos macrófagos derivados da medula a hemozoína induz a fosforilação de 

SYK, uma vez que estes macrófagos expressam uma quantidade maior de Dectina-1 do que as células Raw264.7. Em 

macrófagos transfectados com Dectina-1, tanto a Hemozoína quanto o ligante de Dectina-1, o Zymosan, estimulam a 

fosforilação da SYK. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO: A presença ou superexpressão da Dectina-1 favorece a fosforilação da SYK estimulada pela Hemozoína, 

sugerindo que a Dectina-1 pode estar envolvida na ativação dos macrófagos pela Hemozoína 
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TITULO A PRESENÇA DE DECTINA-1 FAVORECE A FOSFORILAÇÃO DA SYK ESTIMULADA PELA HEMOZOÍNA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: A malária é uma das doenças infecciosas mais comuns nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, ainda, 

é um enorme problema de saúde pública no Brasil 1. A doença é causada pelos protozoários do gênero Plasmodium. A 

malária se desenvolve em duas fases: hepática e sanguínea. Os parasitas se nutrem da hemoglobina do hospedeiro e 

produzem o grupo heme (Fe3+) que é tóxico, para eliminar o grupo heme os parasitas produzem uma substância cristalina 

quimicamente inerte chamada Hemozoina (HZ). Quando as hemácias infectadas se rompem, liberam, na circulação 

sanguínea, a HZ que é fagocitada por neutrófilos e macrófagos. Tem-se sugerido o reconhecimento da HZ por receptores 

intracelulares, como o receptor do tipo Toll (TLR9) e o complexo proteico, o inflamassomo 2. No entanto, a internalização da 

hemozoína é um processo demorado, enquanto que a ativação de vias de sinalização intracelular é rápida, em quinze 

minutos é possível verificar a fosforilação de várias cinases, sugerindo que a HZ possui um receptor, ainda não identificado, 

presente na superfície dos macrófagos. Já está bem estabelecido que a HZ ativa a cinase SYK (spleen tirosine kinase) que 

pode ser ativada por alguns receptores, entre eles, a Dectina-1 3. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Verificar se a Dectina-1 pode ser ativada pela HZ e mediar a as vias de sinalização intracelular como por exemplo a 

fosforilação da SYK. 
 

METODOLOGIA: Os macrófagos murinos da linhagem RAW264.7 foram estavelmente transfectados com Dectina-1. As 

METODOLOGIA 
células não transfectadas (WT) ou transfectadas (Dec) foram mantidas em meio RPMI completo, suplementado com 10% de 

soro fetal bovino na ausência ou presença de 5µg/ml do antibiótico G418, respectivamente. As células foram tratadas com 

diferentes concentrações de Hemozoína ou zimosan. O perfil de fosforilação da cinase SYK foi analisado por Western blot. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

RESULTADO: A Hemozoína em diferentes concentrações ou tempo de incubação não induziu a fosforilação da SYK nas 

células Raw264.7 não transfectadas. No entanto, nos macrófagos derivados da medula a hemozoína induz a fosforilação de 

SYK, uma vez que estes macrófagos expressam uma quantidade maior de Dectina-1 do que as células Raw264.7. Em 

macrófagos transfectados com Dectina-1, tanto a Hemozoína quanto o ligante de Dectina-1, o Zymosan, estimulam a 

fosforilação da SYK. 
 

 

 

CONCLUSOES 
CONCLUSÃO: A presença ou superexpressão da Dectina-1 favorece a fosforilação da SYK estimulada pela Hemozoína, 

sugerindo que a Dectina-1 pode estar envolvida na ativação dos macrófagos pela Hemozoína 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Marques (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o 

processo que consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um 

cargo e o torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o 

art. 468 da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança 

de cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Marques (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o 

processo que consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um 

cargo e o torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o 

art. 468 da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança 

de cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

JORGE, J. M.; Remuneração estratégica: como desenvolver atitudes empreendedoras por meio da remuneração. São Paulo: 

LTr, 2007. ZIMPECK, B.G.; Administração de salários: sistemas e métodos de análise e descrição de cargos. Rio de Janeiro: 

[s.n.], 1998 BRASIL, Decreto-Lei nº 5.452/43. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Rio de Janeiro, 01 de maio de 1943. 

Atualizada pela Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/17. Dezembro de 2017. CHIAVENATO, I.; Gerenciando pessoas: o passo 

decisivo para a administração participativa. 3. Ed. São Paulo: Makron Books, 2004. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1106 

 

 

 

2018 9252 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3684393 - RITA DE CASIA DA CONCEICAO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Marcileide Muniz C de Melo Silva 

 
Luciana Francisca Celestino 

 

 
TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Marques (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o 

processo que consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um 

cargo e o torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o 

art. 468 da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança 

de cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Marques (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o 

processo que consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um 

cargo e o torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o 

art. 468 da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança 

de cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender, indicar e aplicar as políticas de Recursos Humanos, junto à gestão, através de canais de comunicação e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, através de ferramentas adequadas, visando obter a melhoria nos valores 

empresarias, para obter produtividade e lucratividade organizacional. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, do capital humano e as competências pessoais, visando à atuação do 

profissional em suas atividades do cotidiano, com ações de valores que agregam ao negócio e monitoramento da gestão de 

pessoas na empresa. Neste contexto evidencia-se a importância para melhor aplicar políticas de RH, utilizar treinamentos e 

capacitação das pessoas com base no negócio empresarial. De acordo com Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o 

recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para estimular o comprometimento dos funcionários, 

quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que resulta em produtividade”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, com a aplicação das políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos gestores e dos profissionais, 

com valores direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade 

empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender, indicar e aplicar as políticas de Recursos Humanos, junto à gestão, através de canais de comunicação e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, através de ferramentas adequadas, visando obter a melhoria nos valores 

empresarias, para obter produtividade e lucratividade organizacional. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, do capital humano e as competências pessoais, visando à atuação do 

profissional em suas atividades do cotidiano, com ações de valores que agregam ao negócio e monitoramento da gestão de 

pessoas na empresa. Neste contexto evidencia-se a importância para melhor aplicar políticas de RH, utilizar treinamentos e 

capacitação das pessoas com base no negócio empresarial. De acordo com Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o 

recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para estimular o comprometimento dos funcionários, 

quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que resulta em produtividade”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, com a aplicação das políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos gestores e dos profissionais, 

com valores direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade 

empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender, indicar e aplicar as políticas de Recursos Humanos, junto à gestão, através de canais de comunicação e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, através de ferramentas adequadas, visando obter a melhoria nos valores 

empresarias, para obter produtividade e lucratividade organizacional. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, do capital humano e as competências pessoais, visando à atuação do 

profissional em suas atividades do cotidiano, com ações de valores que agregam ao negócio e monitoramento da gestão de 

pessoas na empresa. Neste contexto evidencia-se a importância para melhor aplicar políticas de RH, utilizar treinamentos e 

capacitação das pessoas com base no negócio empresarial. De acordo com Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o 

recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para estimular o comprometimento dos funcionários, 

quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que resulta em produtividade”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, com a aplicação das políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos gestores e dos profissionais, 

com valores direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade 

empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender, indicar e aplicar as políticas de Recursos Humanos, junto à gestão, através de canais de comunicação e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, através de ferramentas adequadas, visando obter a melhoria nos valores 

empresarias, para obter produtividade e lucratividade organizacional. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, do capital humano e as competências pessoais, visando à atuação do 

profissional em suas atividades do cotidiano, com ações de valores que agregam ao negócio e monitoramento da gestão de 

pessoas na empresa. Neste contexto evidencia-se a importância para melhor aplicar políticas de RH, utilizar treinamentos e 

capacitação das pessoas com base no negócio empresarial. De acordo com Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o 

recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para estimular o comprometimento dos funcionários, 

quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que resulta em produtividade”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, com a aplicação das políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos gestores e dos profissionais, 

com valores direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade 

empresarial. 
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TITULO As Políticas da Gestão de Recursos Humanos e os Valores Empresarias 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Ter pessoas que atuem na Gestão de Recursos Humanos (RH) é essencial, mas não é toda organização que consegue 

extrair o melhor dos subsistemas, permitindo a criação e aceitação de crenças inovadoras, técnicas, recursos, estratégias, 

métodos, comportamentos e, principalmente, quebra de paradigmas, segundo a abordagem de Chiavenato (2002). Neste 

contexto, desenvolver políticas internas, indicadores e modelos inovadores para agregar valor à gestão de RH se faz 

necessário, tornando vital para construir uma estratégia útil e produtiva, no Desenvolvimento do capital intelectual das 

pessoas. Compete ao gestor de pessoas desenvolver práticas para extrair a excelência do valor humano e canalizar para a 

aplicação, desenvolvimento, manutenção, e monitoração de pessoas, considerando que as pessoas estão acima dos 

processos, e não o contrário. “Reconsiderar a criação de valor em recursos humanos significa mais que reduzir custos e 

simplificar o trabalho; significa reestruturar o pensamento organizacional a partir da percepção dos gestores do negócio.” 

(ULRICH, 1998, p.62). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Compreender, indicar e aplicar as políticas de Recursos Humanos, junto à gestão, através de canais de comunicação e 

desenvolvimento de pessoas nas empresas, através de ferramentas adequadas, visando obter a melhoria nos valores 

empresarias, para obter produtividade e lucratividade organizacional. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica exploratória a luz de autores para estudo das políticas de Recursos Humanos, com fontes e citações 

que dão dimensão a extensão do valor da Gestão de Pessoas. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Com base no cenário atual identifica-se a importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

pessoas em relação aos valores empresarias, do capital humano e as competências pessoais, visando à atuação do 

profissional em suas atividades do cotidiano, com ações de valores que agregam ao negócio e monitoramento da gestão de 

pessoas na empresa. Neste contexto evidencia-se a importância para melhor aplicar políticas de RH, utilizar treinamentos e 

capacitação das pessoas com base no negócio empresarial. De acordo com Fischer, Dutra e Amorim (2010, p.71), “ [...] o 

recursos humanos agrega valor quando fornece o suporte necessário para estimular o comprometimento dos funcionários, 

quando oferece ao negócio pessoas bem selecionadas e treinadas, o que resulta em produtividade”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Gestão de Recursos Humanos, com a aplicação das políticas para o valor agregado ao negócio 

empresarial, contribui para as tendências inovadoras no intuito de transformar a atuação dos gestores e dos profissionais, 

com valores direcionados ao negócio, visando atingir melhorias no trabalho em equipe, na produtividade e lucratividade 

empresarial. 
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TITULO O PROCESSO COACHING NA TRANSIÇÃO DE CARREIRA: INDO DO PONTO 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O processo coaching tem obtido cada vez mais destaque no universo corporativo brasileiro já em 2013, 84% das grandes 

empresas aplicavam coaching, no ano de 2016 o crescimento na contratação de coach no país foi de 30%. No mundo   

existem cerca de 53 mil profissionais, este é um mercado que movimenta cerca de US$ 2,3 bilhões, segundo pesquisa do 

mesmo ano. Este estudo apresenta o processo coaching, sua relevância e indaga sobre os benefícios deste processo na 

transição de carreira. 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar o processo coaching, sua relevância e benefícios ao coachee que está em transição de carreira. 

 

Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, realizada nas bases de dados disponíveis em repositórios, na biblioteca física e virtual 

METODOLOGIA da UNISA, por meio de artigos científicos, livros e matérias jornalísticas. Do material apreciado, aproximadamente 68% são 

artigos científicos, 21% matérias jornalísticas/periódicos e 11% livros. 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A palavra “Coach” tem sua origem na língua inglesa, foi inicialmente utilizada no campo esportivo, para indicar o papel do 

técnico “Coach”, esse termo foi introduzido em outras áreas. Uma delas é no treinamento de executivos nas organizações. O 

coaching nas organizações pode ser sintetizado em três períodos: 1930 à 1960 Atividade Interna; 1960 a 1990 rigor 

acadêmico e a partir de 1990 ciência aplicada. Podemos ainda observar diferentes atuações formais e informais de   

coaching, sendo: coaching de aconselhamento, mentoring, consultoria ou treinamento. Os eixos de atuação são: Pessoal, 

executivo e negócios. O processo coaching é um vetor no desenvolvimento de pessoas e tem como fundamentação os 

seguintes aspectos: • Aprendizagem vivencial fundamentada nas teorias de reflexão e ação; • Autodesenvolvimento e 

aprendizagem organizacional; • Desenvolvimento e aprimoramento de competências; • Empoderamento do coachee; • 

Mudança de mindset; Com relação aos benefícios do processo coaching na transição de carreira, podemos destacar: • 

Performance e produtividade melhoradas; • Aprendizado e relacionamentos melhorados; • Mais tempo para o gestor; • Ideias 

mais criativas; • Equipe mais motivada; • Mudança de cultura; 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O processo de coaching está diretamente ligado ao desenvolvimento comportamental e fortalecimento das softskills, 

através de ferramentas que estimulam o coachee a estabelecer novos modelos mentais, rompendo crenças limitantes e 

desenvolvendo suas potencialidades, transformando-o em protagonista de sua trajetória. Comprovando assim, benefícios 

que transbordam a perspectiva individual e agregam valor as organizações. Submetidos ao coaching profissionais em 

transição de carreira, se tornam mais aderentes a aprendizagem organizacional, por sua vez, acabam atuando como 

agentes multiplicadores no ambiente corporativo, transformando o desenvolvimento comportamental em um círculo virtuoso 

para a organização. 
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TITULO O engajamento do jovem no marketing de rede 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Kalahary é uma empresa de dermocosméticos que atua no modelo de negócio de marketing de rede e oferece aos seus 

afiliados treinamentos de capacitação e formas de ganhos em que os afiliados possam ganhar bonificações. Os lucros  podem 

ser obtidos com a venda dos produtos ou indicação de novos afiliados através de links disponibilizados para divulgação nas 

redes sociais. O público-alvo da empresa é constituído por afiliados e consumidores finais que se encontram na região sul 

de São Paulo, pertencem às classes B e C e possuem idades entre 30 a 55 para os afiliados e 35 a 80 para os consumidores 

finais. A Kalahary deseja ampliar a base de afiliados e atrair jovens com idade entre 18 a 25 anos para a sua rede, porém 

atualmente este público não é atingido. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos são identificar quais razões motivariam homens e mulheres de 18 a 25 anos, das classes B e C, universitários 

ou não, que trabalham atualmente ou buscam emprego a se engajarem no método de trabalho Kalahary tornando-se um 

afiliado. Os objetivos específicos identificam se as pessoas empregadas no momento estão satisfeitas com a ocupação e 

renda salarial atuais, quais benefícios motivariam os jovens a escolherem uma oportunidade de emprego e a utilização que 

o público entrevistado faz da internet. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi o método qualitativo que serve para medir a opinião do público em relação ao produto. Optou-se 

pelo tipo de pesquisa descritiva conclusiva que busca descrever as características de grupos. Nesta pesquisa foram 

METODOLOGIA 
entrevistados 50 jovens de 18 a 25 anos, de ambos os sexos, regiões sul e oeste de São Paulo em locais públicos, por um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Essa pesquisa passou pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da Unisa, 

sob o número do protocolo 2729090 e consentida para aplicação. Além disso os entrevistados assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento), para permitir a realização da pesquisa. 
 

 
RESULTADOS 

Após a pesquisa realizada foi identificado que a Kalahary não atinge o perfil de público que deseja, pois não revenderiam 

cosméticos, devido os fatores que mais motivam esse público serem benefícios CLT, estabilidade, plano de carreira e 

remuneração fixa, benefícios que a Kalahary não proporciona para seus afiliados. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Kalahary não alcança o público jovem que almeja, portanto, a empresa deve direcionar seus esforços para 

ampliar a base dentro do público de afiliados atual com idade superior e habituado a este modelo de negócio. Além de 

buscar resgatar afiliados que estão inativos. 
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TITULO O engajamento do jovem no marketing de rede 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Kalahary é uma empresa de dermocosméticos que atua no modelo de negócio de marketing de rede e oferece aos seus 

afiliados treinamentos de capacitação e formas de ganhos em que os afiliados possam ganhar bonificações. Os lucros  podem 

ser obtidos com a venda dos produtos ou indicação de novos afiliados através de links disponibilizados para divulgação nas 

redes sociais. O público-alvo da empresa é constituído por afiliados e consumidores finais que se encontram na região sul 

de São Paulo, pertencem às classes B e C e possuem idades entre 30 a 55 para os afiliados e 35 a 80 para os consumidores 

finais. A Kalahary deseja ampliar a base de afiliados e atrair jovens com idade entre 18 a 25 anos para a sua rede, porém 

atualmente este público não é atingido. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos são identificar quais razões motivariam homens e mulheres de 18 a 25 anos, das classes B e C, universitários 

ou não, que trabalham atualmente ou buscam emprego a se engajarem no método de trabalho Kalahary tornando-se um 

afiliado. Os objetivos específicos identificam se as pessoas empregadas no momento estão satisfeitas com a ocupação e 

renda salarial atuais, quais benefícios motivariam os jovens a escolherem uma oportunidade de emprego e a utilização que 

o público entrevistado faz da internet. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi o método qualitativo que serve para medir a opinião do público em relação ao produto. Optou-se 

pelo tipo de pesquisa descritiva conclusiva que busca descrever as características de grupos. Nesta pesquisa foram 

METODOLOGIA 
entrevistados 50 jovens de 18 a 25 anos, de ambos os sexos, regiões sul e oeste de São Paulo em locais públicos, por um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Essa pesquisa passou pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da Unisa, 

sob o número do protocolo 2729090 e consentida para aplicação. Além disso os entrevistados assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento), para permitir a realização da pesquisa. 
 

 
RESULTADOS 

Após a pesquisa realizada foi identificado que a Kalahary não atinge o perfil de público que deseja, pois não revenderiam 

cosméticos, devido os fatores que mais motivam esse público serem benefícios CLT, estabilidade, plano de carreira e 

remuneração fixa, benefícios que a Kalahary não proporciona para seus afiliados. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Kalahary não alcança o público jovem que almeja, portanto, a empresa deve direcionar seus esforços para 

ampliar a base dentro do público de afiliados atual com idade superior e habituado a este modelo de negócio. Além de 

buscar resgatar afiliados que estão inativos. 
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INTRODUCAO 

A Kalahary é uma empresa de dermocosméticos que atua no modelo de negócio de marketing de rede e oferece aos seus 

afiliados treinamentos de capacitação e formas de ganhos em que os afiliados possam ganhar bonificações. Os lucros  podem 

ser obtidos com a venda dos produtos ou indicação de novos afiliados através de links disponibilizados para divulgação nas 

redes sociais. O público-alvo da empresa é constituído por afiliados e consumidores finais que se encontram na região sul 

de São Paulo, pertencem às classes B e C e possuem idades entre 30 a 55 para os afiliados e 35 a 80 para os consumidores 

finais. A Kalahary deseja ampliar a base de afiliados e atrair jovens com idade entre 18 a 25 anos para a sua rede, porém 

atualmente este público não é atingido. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos são identificar quais razões motivariam homens e mulheres de 18 a 25 anos, das classes B e C, universitários 

ou não, que trabalham atualmente ou buscam emprego a se engajarem no método de trabalho Kalahary tornando-se um 

afiliado. Os objetivos específicos identificam se as pessoas empregadas no momento estão satisfeitas com a ocupação e 

renda salarial atuais, quais benefícios motivariam os jovens a escolherem uma oportunidade de emprego e a utilização que 

o público entrevistado faz da internet. 
 

 

 
A metodologia utilizada foi o método qualitativo que serve para medir a opinião do público em relação ao produto. Optou-se 

pelo tipo de pesquisa descritiva conclusiva que busca descrever as características de grupos. Nesta pesquisa foram 

METODOLOGIA 
entrevistados 50 jovens de 18 a 25 anos, de ambos os sexos, regiões sul e oeste de São Paulo em locais públicos, por um 

questionário com perguntas abertas e fechadas. Essa pesquisa passou pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da Unisa, 

sob o número do protocolo 2729090 e consentida para aplicação. Além disso os entrevistados assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecimento), para permitir a realização da pesquisa. 
 

 
RESULTADOS 

Após a pesquisa realizada foi identificado que a Kalahary não atinge o perfil de público que deseja, pois não revenderiam 

cosméticos, devido os fatores que mais motivam esse público serem benefícios CLT, estabilidade, plano de carreira e 

remuneração fixa, benefícios que a Kalahary não proporciona para seus afiliados. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a Kalahary não alcança o público jovem que almeja, portanto, a empresa deve direcionar seus esforços para 

ampliar a base dentro do público de afiliados atual com idade superior e habituado a este modelo de negócio. Além de 

buscar resgatar afiliados que estão inativos. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o 

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. É de suma importância seguir estas etapas para 

que haja o funcionamento do plano dentro da organização. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 

da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de 

cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o 

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. É de suma importância seguir estas etapas para 

que haja o funcionamento do plano dentro da organização. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 

da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de 

cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o 

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. É de suma importância seguir estas etapas para 

que haja o funcionamento do plano dentro da organização. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 

da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de 

cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do 

diagnóstico organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o 

programa junto aos gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. É de suma importância seguir estas etapas para 

que haja o funcionamento do plano dentro da organização. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 

da CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de 

cargo por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do diagnóstico 

organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  programa junto aos 

gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 da 

CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de cargo 

por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do diagnóstico 

organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  programa junto aos 

gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 da 

CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de cargo 

por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do diagnóstico 

organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  programa junto aos 

gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 da 

CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de cargo 

por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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TITULO A importância do Planejamento de Cargos e Salários empresarial 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com base no cenário atual, observa-se empresas com indicadores de desvios de funções, o que ocorre quando o empregado 

é designado a exercer funções que não estão descritas em seu contrato trabalhista, provocando desmotivação por realizar 

atividades que não lhe são atribuídas e, ainda, não ser remunerado de acordo com a função exercida. Portanto, é preciso que 

este problema seja solucionado para que a motivação dos funcionários seja resgatada e, consequentemente a boa relação 

com a organização. Pois, de acordo com Chiavenato (2004), “é através da motivação que os colaboradores demonstram 

prazer em realizar suas tarefas e se sentem realizados com os resultados que obtêm”. Com o auxílio dos gestores de RH 

poderá ser desenvolvido um desenho de cargos e salários que realizará uma revisão salarial e de funções a serem exercidas 

dentro de cada cargo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Propor uma solução para o problema em questão de desvio de função e desmotivação através da implementação de um 

plano de cargos e salários visando o equilíbrio interno da empresa e, promovendo, contentamento e motivação aos 

funcionários. 
 

 

 
METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória com referências de autores para aferição e valorização do artigo. 

 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

O planejamento de cargos e salários visa solucionar o desvio de funções, pois a elaboração deste programa objetiva realizar 

o equilíbrio interno da organização através de um detalhamento das funções que cada colaborador deverá ter em seu cargo. 

Segundo Jorge (2007), para definir um plano de cargos e salários, deve-se adotar algumas etapas, a realização do diagnóstico 

organizacional, seguido pela análise e descrição de cargos e pesquisa salarial, e, por último, implantar o  programa junto aos 

gestores e efetuando a divulgação aos colaboradores. Assim, haverá uma descrição de cargos, que, “é o processo que 

consiste em determinar, pelo estudo, pela observação, os elementos ou fatos que compõem a natureza de um cargo e o 

torna distinto de todos os outros existentes na organização.” (ZIMPECK, pág. 23, 1998) Contudo, de acordo com o art. 468 da 

CLT brasileira (Lei nº 13.467/17), rege pela inalterabilidade unilateral do contrato de trabalho, ou seja, a mudança de cargo 

por decisão apenas do contratante. Portanto, qualquer alteração contratual deverá ser acordada entre empregado e 

empregador. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

É possível sanar o desvio de funções de uma organização utilizando o programa de cargos e salários que poderá ser 

desenvolvido pelos próprios gestores de RH. Destarte, impossibilita-se que este indicador se repita e, ainda, motiva os 

colaboradores melhorando o relacionamento, a produtividade e a lucratividade da organização. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso,texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base nos conceitos o r(#38)s constitui elemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na area 

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível 

uma seleção do perfil acertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário. É uma ferramenta prática, 

consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de desenvolvimento 

de pessoas, com foco, critérios, e clareza.Neste contexto o r (#38)s por competencia se realiza através de ferramentas 

mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas.(Rabaglio 2008) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de r(#38)s por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizacoes as empresas passaram a exigir mas de seus funcionarios,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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TITULO Recrutamento e Seleção por Competência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso,texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base nos conceitos o r(#38)s constitui elemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na area 

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível 

uma seleção do perfil acertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário. É uma ferramenta prática, 

consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de desenvolvimento 

de pessoas, com foco, critérios, e clareza.Neste contexto o r (#38)s por competencia se realiza através de ferramentas 

mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas.(Rabaglio 2008) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de r(#38)s por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizacoes as empresas passaram a exigir mas de seus funcionarios,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso,texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base nos conceitos o r(#38)s constitui elemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na area 

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível 

uma seleção do perfil acertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário. É uma ferramenta prática, 

consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de desenvolvimento 

de pessoas, com foco, critérios, e clareza.Neste contexto o r (#38)s por competencia se realiza através de ferramentas 

mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas.(Rabaglio 2008) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de r(#38)s por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizacoes as empresas passaram a exigir mas de seus funcionarios,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso,texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base nos conceitos o r(#38)s constitui elemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na area 

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível 

uma seleção do perfil acertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário. É uma ferramenta prática, 

consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de desenvolvimento 

de pessoas, com foco, critérios, e clareza.Neste contexto o r (#38)s por competencia se realiza através de ferramentas 

mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas.(Rabaglio 2008) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de r(#38)s por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizacoes as empresas passaram a exigir mas de seus funcionarios,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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TITULO Recrutamento e Seleção por Competência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No cenário corporativo as empresas no setor de recrutamento e seleção(R(#38)S) por competência buscam por tendências e 

aprimoramento dos colaboradores para melhoria do turnover,no cenário empresarial para evitar a rotatividade das 

empresas. Com base no autor (Chiavenato 1999) a rotatividade pessoal ou turnover é a relação entre admissões e os 

desligamentos de profissionais ocorridos de forma voluntária ou involuntária. Aborda a rotatividade pessoal como uma 

despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de pessoas.A rotatividade alta reflete na 

produtividade no clima organizacional e no relacionamento interpessoal e para combater este fenômeno é preciso detectar 

as causas determinantes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver um processo de recrutamento e seleção por competência para melhorar o índice turnover e os resultados 

organizacionais. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica sobre o tema Recrutamento e Seleção por competência e análise de estudos de caso,texto, artigo, 

revista. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Com base nos conceitos o r(#38)s constitui elemento essencial para a ampliação da produtividade e competitividade de uma 

empresa no mercado é fundamental acompanhar as novas inovações. No atual cenário, é de suma importância conhecer a 

cultura da empresa, reconhecer suas peculiaridades, para então se estabelecer parâmetros para um processo de 

recrutamento e seleção específico, alcançando assim a eficácia do processo. Deste modo, mostra-se a importância de um 

processo de recrutamento e seleção por competências, por ser uma estratégia mais abrangente, que além de visar um 

profissional tecnicamente qualificado, busca por pessoas “flexíveis”, com ideais, atitudes e comportamentos que vão de 

encontro com a cultura e objetivos da empresa. Assim o processo de Recrutamento e Seleção por competências, busca 

combinar competências específicas requeridas pela vaga a preencher (o nível comportamental e técnico), competências 

requeridas a todos os colaboradores da empresa e as particularidades necessárias ao desenvolvimento da função na area 

de trabalho.Nos dias de hoje a seleção por competência vem ganhando espaço nas organizações, através dela é possível 

uma seleção do perfil acertivo com mais competências para um bom desempenho do funcionário. É uma ferramenta prática, 

consistente, que torna possível para as empresas instrumentalizar Recursos Humanos para fazer gestão de desenvolvimento 

de pessoas, com foco, critérios, e clareza.Neste contexto o r (#38)s por competencia se realiza através de ferramentas 

mensuráveis, personalizados e construída com base nas atribuições de cargo ou função nas empresas.(Rabaglio 2008) 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o processo de r(#38)s por competência nas empresas melhoram o seu processo seletivo trazendo pessoas 

certas para o lugar certo, evidência a importância das competências com base no melhor desempenho.com a 

competitividade predominando nas organizacoes as empresas passaram a exigir mas de seus funcionarios,sendo 

fundamental que se adeque ao cargo,produza e se relacione bem.Portanto,a importância de pessoas com competência e 

qualificadas com aptidões e dons para desempenhar suas funções. 
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TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2006), estoques agem como amortecedores 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO 
GESTÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE: UM ESTOQUE SEGURO COM CAPACIDADE DE REDUZIR CUSTOS: CASO CENTRO 

AUDITIVO TELEX. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Manter o equilíbrio entre a oferta e a procura é um dos principais desafios da área de logística de uma empresa, tendo em 

vista que este gerenciamento é parte principal de seu processo, garantindo ao cliente a disponibilidade do produto e à 

empresa gestão de níveis adequados. Atuando em quatorze estado no Brasil, é preciso ter uma logística dinâmica para 

atender a demanda das filias, distribuidores e governo. Este artigo tem como estudo a empresa Centro Auditivo Telex, que 

tem mais de 65 anos de experiência no mercado brasileiro de aparelhos auditivos, proporcionando um mundo melhor para as 

pessoas com deficiência auditiva, reintegrando-as ao convívio social. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar a importância de algumas ferramentas de controle de estoque, bem como sua capacidade de reduzir custos. Analisar 

as quatro subáreas da logística na empresa, garantindo um atendimento aos seus clientes na hora certa e com a quantidade 

certa, contribuindo dessa forma com a estratégia da empresa. Ferramentas de controle aplicadas nos estoques garantem 

que a montagem dos aparelhos acorra dentro do prazo e que sejam expedidos para as lojas em tempo hábil. 
 

 

 
A pesquisa é exploratória com análise qualitativa, facilitando assim a compreensão de cada participante do caso e 

METODOLOGIA familiarizando-os com o assunto abordado. Foram reunidos dados secundários com a utilização de fontes disponíveis na 

mídia eletrônica, artigos e livros. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Com a pesquisa, pode ser verificado que a gestão de estoques é um fator importante para o sucesso ou fracasso de uma 

empresa, assim como ter profissionais capacitados e sistemas que auxiliem no controle do estoque. A armazenagem de 

mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento por parte da organização. O ideal seria o sincronismo entre oferta e 

demanda evitando assim a manutenção de estoques. De acordo com Ballou (2006), estoques agem como amortecedores 

entre suprimento e demanda. O estoque dentro da empresa tem diversas finalidades: Melhorar o nível de serviços promove 

economia na produção, possibilita economia de escala nas compras e no transporte, atuam como proteção contra aumentos 

de preços, protege a empresa de incertezas na demanda e no tempo de reabastecimento e serve como segurança contra 

contingencias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Este artigo tem como objetivo analisar a gestão de estoque de uma empresa e as quatro subáreas com o objetivo de 

combinar cada função para sua melhoria. Ter uma boa comunicação, comprometimento, estratégias e inovação os 

resultados serão favoráveis, assim a empresa consegue se manter no mercado com produtos e serviços de qualidade e 

excelência, com níveis adequados de estoques. Nesta aérea existe muita competitividade por isso precisa de um estoque 

seguro, sendo fundamental manter apenas as quantidades necessárias em estoque para a produção e distribuição ao varejo, 

atacado e distribuidores. 
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TITULO Os impactos da metodologia Lean Office no setor de compras 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho tem como propósito evidenciar um estudo de caso sobre os impactos da metodologia Lean Office no 

departamento de compras, um setor fundamental que influencia diretamente na dinâmica dos estoques e no relacionamento 

com os fornecedores / clientes. Logo, dependendo de como é conduzida, a gestão da aquisição de material representa 

competitividade, redução nos custos e melhorias nos lucros. Diante desta visão, explanamos que mesmo sendo Compras, 

uma área que não possui uma rotina, é possível aperfeiçoar o seu processo utilizando o método Lean Office e suas 

ferramentas, como por exemplo: DMAIC, que tem como objetivo identificar as falhas e as respectivas perdas, impactando de 

maneira direta na melhoria contínua e consequentemente na produtividade. Portanto, as análises realizadas neste estudo 

nos fornecerão apontamentos de que é possível identificar os desperdícios, otimizar os resultados e maximizar os lucros. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O foco do presente trabalho é apresentar os conceitos do Lean Production adaptados à esfera administrativa, mais 

precisamente no setor de compras, sendo no meio administrativo conhecido como Lean Office, todavia, mantendo seu 

objetivo principal: a eliminação de desperdícios. Logo, para que esta meta seja uma realidade é necessária à identificação 

dos problemas, também compreendido como causas, aplicando a metodologia Lean e algumas de suas ferramentas 

pertinentes ao estudo de caso. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada foi à pesquisa aplicada, sendo sua abordagem qualitativa e seu método estudo de caso e revisão 

bibliográfica. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados foram observados por meio da aplicação do Lean Office e suas eficazes ferramentas. A análise Swot 

identificou os pontos fracos e ameaças do setor de compras permitindo entender quais os motivos para que a área de 

compras não estivesse alinhada com os objetivos do plano estratégico da organização. A partir desta contextualização foi 

aplicado o DMAIC e descobriu-se que o processo de compras e a interface com outros setores são os principais causadores 

desse desalinhamento de objetivos, com esse resultado foi possível elaborar uma proposta de ação e melhorias. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Após a constatação de que o setor de compras não atendia a necessidade do plano estratégico da organização, foi aplicada 

a metodologia Lean Office para demonstrar o potencial deste método e o impacto causado no setor de compras após a sua 

aplicação. Desta forma, alcançando o objetivo deste trabalho, que era demonstrar a eficiência desta metodologia em eliminar 

desperdícios e maximizar os lucros da organização. Portanto, fica evidenciado o impacto do Lean Office no setor de 

compras, na análise do processo e sua otimização através do exemplo a seguir: redução do lead time decorrente da melhoria 

do escalonamento de aprovação, ou seja, dando mais autonomia de aprovação de pedido ao comprador. 
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TITULO Investigação dos elementos inorgânicos contidos na saliva total humana utilizando as técnicas de FRX e AAN 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A disponibilidade de valores de referência para elementos inorgânicos na saliva humana total pode ser um indicador de 

várias disfunções, tais como: disfunções periodontais, cardiovasculares, problemas na glândula tireoide [1,2], dentre outros, 

sendo uma alternativa menos invasiva e de menor custo para prática clínica em relação ao uso de soro. Neste estudo, a 

saliva total humana de adultos e crianças foi investigada pelas técnicas de Fluorescência de Raios-X (FRX) e Análise por 

Ativação de Nêutrons (AAN). Esses dados fornecem base científica para práticas clínicas, bem como pesquisas biomédicas 

em saliva humana. 
 

 

 
OBJETIVOS Testes bioquímicos (dosagem de Ca, Cl, Fe e K) na saliva total humana de doadores saudáveis para uso na clínica 

 

A saliva é coletada de doadores saudáveis adultos (~2mL, em consultório odontológico) e crianças (pelo menos 1mL, em 

hospital pediátrico) em recipientes plásticos esterilizados e coletadas por um profissional habilitado. Posteriormente, as 

amostras são pesadas e liofilizadas. O projeto foi inscrito e registrado na Plataforma Brasil. Cada amostra é analisada pelos 

dois métodos. XRF: as amostras são excitadas por 10 minutos usando espectrômetro portátil de Raios X com alvo de prata 

METODOLOGIA (Ag) e detector Si Drift (25 mm2 x 500 (#38)#956;m) com janela de Be (12,5 (#38)#956;m). AAN: as amostras são irradiadas 

no reator nuclear IEA-R1 (4,5 MW -tipo piscina) do IPEN, por minutos a horas, e a contagem de raios gama é realizada 

utilizando detector de HPGe (ORTEC-GEM-60195) conectado a um multicanal (MCA ORTEC –919E). As concentrações dos 

elementos são obtidas utilizando os softwares apropriados: Ativação (AAN) e Winqxas (XRF). As concentrações obtidas 

pelos dois métodos foram comparadas e avaliadas pelo test-t, bem como as concentrações para adultos e crianças. 
 

 
 

RESULTADOS 

Obteve-se para adultos: Ca = 128,1 ± 5,9 mg/kg; Cl = 809,1 ± 21,8 mg/kg, K= 771,7 ± 39,3 mg/kg e Fe = 156,8 ± 32,1 mg/kg e 

para crianças: Ca = 57,7 ± 2,6 mg/kg; Cl = 508 ± 13,7 mg/kg, K= 555,8 ± 28,3 mg/kg e Fe = 74,9 ± 15,3 mg/kg. A comparação 

das concentrações entre adultos e crianças enfatiza diferenças (test-t, p(#60)0,05) para todos os elementos. A comparação 

entre as técnicas de AAN e FRX mostrou que a discrepância de resultados é insignificante em um nível de confiança de 95% 

(test-t, p(#62)0,05). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A otimização da técnica de FRX, fazendo uso de instrumental portátil, para realização de análises bioquímicas em saliva 

humana demostrou ser adequada alem agregar benefícios à pratica clínica (menor custo e rapidez) quando comparada aos 

métodos convencionais (análise de soro). No entanto, mais estudos em larga escala são necessários para estabelecer a 

faixa normal para esses elementos na saliva, visando sua aplicação em testes bioquímicos. 
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TITULO O Pensamento Complexo de Edgar Morin na formação do aluno de pedagogia 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Esta pesquisa tem enfoque principal no estudante de pedagogia de universidades/faculdades privadas que traz como 

característica a unidimensionalidade do conhecimento, procuramos aqui reconhecê-lo neste ambiente, marcado pelo 

pensamento frágil. Tendo em vista que esse aluno precisa de uma preparação apropriada para atuar neste contexto social 

tão complexo, com a responsabilidade de contribuir com a educação de crianças. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

-Descrever como a teoria do "Pensamento Complexo" de Edgar Morin pode contribuir com a formação do aluno de 

pedagogia. -Expor os principais motivos para que os alunos de pedagogia pensem de forma complexa. -Discutir a 

importância de uma boa formação do aluno de pedagogia. 
 

 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática em questão, tendo por base 

principal as obras de Morin, teóricos que estudaram e estudam o conceito de complexidade voltada para a educação e 

METODOLOGIA formação de professores, bem como alguns teóricos que se contrapõem a esta teoria. Foram também analisadas outras 

obras relacionadas a educação para que se compreenda a importância do aluno de pedagogia pensar de forma complexa no 

contexto atual. 
 

 
 

RESULTADOS 

Neste estudo observamos que o pensamento complexo nos encaminha diretamente para atitudes mais responsáveis e 

amplas não imediatistas e que tem alcance a curto e a longo prazo. A formação do aluno de pedagogia tem uma importância 

significativa socialmente falando, pois ele fará parte da formação de muitos cidadãos, o que não é simples. O pensar 

complexo impede que a formação mantenha lacunas no conhecimento, traz uma base muito mais sólida para que tenhamos 

uma sociedade com menos fragilidades, em todas as dimensões: econômicos, sociais, políticos, ideológicos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O pensamento complexo de Edgar Morin traz muitas contribuições para a formação do estudante de Pedagogia, pois sua 

metodologia permite ao estudante buscar o conhecimento científico de forma contextualizada, significativa, transdisciplinar 

e interdisciplinar o que lhe garante uma formação menos fragilizada e mais preparada para o real, consciente de que o 

pensar complexo é um caminho e não um fim. Ficou muito claro na pesquisa que a escolha do currículo da Universidade é 

fundamental para que seja posto em prática esta proposta de reforma do pensamento. 
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TITULO Crimes aeronáuticos - aspectos envolvendo drones 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente estudo visa pesquisar o espectro que circundam os crimes aeronáuticos e seus agentes, observando o cenário 

atual do setor no Brasil, e o uso recorrente dos Drones para atividades recreativas e comercias, diante das novas demandas, 

podem ser atribuídas responsabilidade criminais aos operadores. O setor aeronáutico vive mudanças consideráveis nas 

últimas décadas. Alterações consideráveis foram introduzidas com o advento da Lei nº 12.970, de 8 de maio de 2014, 

relacionadas ao CENIPA-SIPAER, órgão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, a referida lei alterou o Código Brasileiro 

de Aeronáutica no que tange à investigação administrativa de acidentes aéreos, finalidade não criminal essencialmente 

preventiva da investigação e a possibilidade de colaboração com a investigação criminal. Mesmo na modalidade culposa, 

qualquer um do povo pode infringir normas, a conduta adotada pelo agente ao operar uma “aeronave” remotamente 

controlada é capaz de gerar algumas condutas que lhe impõe responsabilidades. Dessa forma, objetiva-se com este estudo 

responder ao seguinte questionamento: quais os crimes que um piloto pode cometer em uma aeronave comercial e quais os 

crimes que um operador de Drone pode cometer ao operar sua máquina, quem é competente para fiscalizar e/ou reprimir o 

uso irregular de Drones? 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Geral Os objetivos da atual pesquisa é Investigar os aspectos criminais que permeiam a avição, levando-se em consideração, 

principalmente, o emprego de novas tecnologias no setor. Para tanto faz-se necessário analisar as competências do órgãos 

e instituições de fiscalização controle e repressão, assim como a consequente responsabilização penal do agente que 

pratica a conduta típica no Brasil. Ainda sobre os objetivos, o atual estudo como uma das premissas desacortinar o processo 

de definição da conduta criminosa, bem como observar tal conduta levando-se em conta dos problemas sociais que os 

circundam. 
 

 

 
Para concluir a presente pesquisa, serão utilizados estudos e análise da evolução da histórica dos Drones, especificamente 

no que tange ao Direito Penal e Aeronáutico. O foco central é praticar um estudo de método dedutivo, objetivando construir 

METODOLOGIA 
um processo lógico, ou seja, partindo de ideias gerais para chegar a uma conclusão sobre o tema em comento. O estudo se 

dará através de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, analisando as decisões das diversas instâncias do judiciário 

brasileiro. O plano para concluir a presente pesquisa prevê também a utilização de pesquisas bibliográficas, artigos jurídicos, 

livros especializados, legislação nacional e internacional. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, torpedos voadores foram utilizados e, na Segunda Guerra, os norte-americano 

expressaram o termo target drones (drones-alvos) para definir os aviões. 
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TITULO Crimes aeronáuticos - aspectos envolvendo drones 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

O presente estudo visa pesquisar o espectro que circundam os crimes aeronáuticos e seus agentes, observando o cenário 

atual do setor no Brasil, e o uso recorrente dos Drones para atividades recreativas e comercias, diante das novas demandas, 

podem ser atribuídas responsabilidade criminais aos operadores. O setor aeronáutico vive mudanças consideráveis nas 

últimas décadas. Alterações consideráveis foram introduzidas com o advento da Lei nº 12.970, de 8 de maio de 2014, 

relacionadas ao CENIPA-SIPAER, órgão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, a referida lei alterou o Código Brasileiro 

de Aeronáutica no que tange à investigação administrativa de acidentes aéreos, finalidade não criminal essencialmente 

preventiva da investigação e a possibilidade de colaboração com a investigação criminal. Mesmo na modalidade culposa, 

qualquer um do povo pode infringir normas, a conduta adotada pelo agente ao operar uma “aeronave” remotamente 

controlada é capaz de gerar algumas condutas que lhe impõe responsabilidades. Dessa forma, objetiva-se com este estudo 

responder ao seguinte questionamento: quais os crimes que um piloto pode cometer em uma aeronave comercial e quais os 

crimes que um operador de Drone pode cometer ao operar sua máquina, quem é competente para fiscalizar e/ou reprimir o 

uso irregular de Drones? 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Geral Os objetivos da atual pesquisa é Investigar os aspectos criminais que permeiam a avição, levando-se em consideração, 

principalmente, o emprego de novas tecnologias no setor. Para tanto faz-se necessário analisar as competências do órgãos 

e instituições de fiscalização controle e repressão, assim como a consequente responsabilização penal do agente que 

pratica a conduta típica no Brasil. Ainda sobre os objetivos, o atual estudo como uma das premissas desacortinar o processo 

de definição da conduta criminosa, bem como observar tal conduta levando-se em conta dos problemas sociais que os 

circundam. 
 

 

 
Para concluir a presente pesquisa, serão utilizados estudos e análise da evolução da histórica dos Drones, especificamente 

no que tange ao Direito Penal e Aeronáutico. O foco central é praticar um estudo de método dedutivo, objetivando construir 

METODOLOGIA 
um processo lógico, ou seja, partindo de ideias gerais para chegar a uma conclusão sobre o tema em comento. O estudo se 

dará através de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, analisando as decisões das diversas instâncias do judiciário 

brasileiro. O plano para concluir a presente pesquisa prevê também a utilização de pesquisas bibliográficas, artigos jurídicos, 

livros especializados, legislação nacional e internacional. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, torpedos voadores foram utilizados e, na Segunda Guerra, os norte-americano 

expressaram o termo target drones (drones-alvos) para definir os aviões. 
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA CORRENTE RUSSA ESTÉTICA PARA A TONIFICAÇÃO MUSCULAR 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No padrão de beleza ao longo do século XX, o corpo curvilíneo e magro era referência e os exercícios para hipertrofia 

muscular eram exclusivos aos homens. Com influencias das mídias sociais, o “corpo ideal feminino” foi sendo esculpido 

com o auxílio de tratamentos estéticos nas regiões abdominal e glútea. Dentre estes tratamentos, a técnica da Corrente 

Russa realiza eletroestimulação neuromuscular usada em tratamentos contra a flacidez, promovendo a tonificação 

muscular. Estudos relatam que sua utilização, associada com a prática regular de exercícios, pode acelerar a hipertrofia da 

região glútea. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como alvo entender as aplicações da técnica de Corrente Russa na região glútea e sua importância no 

trabalho do profissional da estética. 
 

relevância do tema sobre a os benefícios da técnica da corrente russa aplicada à região glútea. A pesquisa teve o enfoque no 

METODOLOGIA período que compreende do ano de 2010 ao ano de 2018, com levantamento realizado nas bases de dados do LILACS, 

MedLine e SCIELO. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A corrente russa é uma corrente alternada, de média frequência (2.500 Hz) e possui um sistema de ondas sinusoidais, 

podendo ser modulada por pulsos de 50Hz sendo então utilizada para fins excito motores. O objetivo da estimulação 

neuromuscular é propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento e a hipertrofia dos músculos, 

promovendo também o aumento da circulação sanguínea e linfática, resultando em uma melhora do trofismo tecidual e 

reduzindo a gordura localizada. Em decorrência dos avanços tecnológicos, a corrente russa vem sendo utilizada na área de 

estética com a finalidade de estimular e tonificar a musculatura corporal com o menor esforço físico possível. Entretanto, a 

literatura nos mostra que o sucesso dessa terapia leva a um aumento da espessura muscular pouco significante, se o 

paciente não desfrutar de uma alimentação adequada juntamente com a realização de atividades físicas realizadas pelo 

paciente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A corrente russa é uma técnica promissora e de larga utilização em clínicas de estética no Brasil, podendo ser aliada a 

tratamentos personalizados, melhorando os resultados de tonificação muscular e redução de flacidez local. Além dos 

resultados obtidos, esta pesquisa bibliográfica servirá como fundamentação teórica para um posterior trabalho de campo a 

respeito da importância dos conhecimentos sobre a técnica de corrente russa para alunos e profissionais da estética e 

cosmética. 
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA CORRENTE RUSSA ESTÉTICA PARA A TONIFICAÇÃO MUSCULAR 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No padrão de beleza ao longo do século XX, o corpo curvilíneo e magro era referência e os exercícios para hipertrofia 

muscular eram exclusivos aos homens. Com influencias das mídias sociais, o “corpo ideal feminino” foi sendo esculpido 

com o auxílio de tratamentos estéticos nas regiões abdominal e glútea. Dentre estes tratamentos, a técnica da Corrente 

Russa realiza eletroestimulação neuromuscular usada em tratamentos contra a flacidez, promovendo a tonificação 

muscular. Estudos relatam que sua utilização, associada com a prática regular de exercícios, pode acelerar a hipertrofia da 

região glútea. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como alvo entender as aplicações da técnica de Corrente Russa na região glútea e sua importância no 

trabalho do profissional da estética. 
 

relevância do tema sobre a os benefícios da técnica da corrente russa aplicada à região glútea. A pesquisa teve o enfoque no 

METODOLOGIA período que compreende do ano de 2010 ao ano de 2018, com levantamento realizado nas bases de dados do LILACS, 

MedLine e SCIELO. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A corrente russa é uma corrente alternada, de média frequência (2.500 Hz) e possui um sistema de ondas sinusoidais, 

podendo ser modulada por pulsos de 50Hz sendo então utilizada para fins excito motores. O objetivo da estimulação 

neuromuscular é propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento e a hipertrofia dos músculos, 

promovendo também o aumento da circulação sanguínea e linfática, resultando em uma melhora do trofismo tecidual e 

reduzindo a gordura localizada. Em decorrência dos avanços tecnológicos, a corrente russa vem sendo utilizada na área de 

estética com a finalidade de estimular e tonificar a musculatura corporal com o menor esforço físico possível. Entretanto, a 

literatura nos mostra que o sucesso dessa terapia leva a um aumento da espessura muscular pouco significante, se o 

paciente não desfrutar de uma alimentação adequada juntamente com a realização de atividades físicas realizadas pelo 

paciente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A corrente russa é uma técnica promissora e de larga utilização em clínicas de estética no Brasil, podendo ser aliada a 

tratamentos personalizados, melhorando os resultados de tonificação muscular e redução de flacidez local. Além dos 

resultados obtidos, esta pesquisa bibliográfica servirá como fundamentação teórica para um posterior trabalho de campo a 

respeito da importância dos conhecimentos sobre a técnica de corrente russa para alunos e profissionais da estética e 

cosmética. 
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TITULO OS BENEFÍCIOS DA CORRENTE RUSSA ESTÉTICA PARA A TONIFICAÇÃO MUSCULAR 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

No padrão de beleza ao longo do século XX, o corpo curvilíneo e magro era referência e os exercícios para hipertrofia 

muscular eram exclusivos aos homens. Com influencias das mídias sociais, o “corpo ideal feminino” foi sendo esculpido 

com o auxílio de tratamentos estéticos nas regiões abdominal e glútea. Dentre estes tratamentos, a técnica da Corrente 

Russa realiza eletroestimulação neuromuscular usada em tratamentos contra a flacidez, promovendo a tonificação 

muscular. Estudos relatam que sua utilização, associada com a prática regular de exercícios, pode acelerar a hipertrofia da 

região glútea. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve como alvo entender as aplicações da técnica de Corrente Russa na região glútea e sua importância no 

trabalho do profissional da estética. 
 

relevância do tema sobre a os benefícios da técnica da corrente russa aplicada à região glútea. A pesquisa teve o enfoque no 

METODOLOGIA período que compreende do ano de 2010 ao ano de 2018, com levantamento realizado nas bases de dados do LILACS, 

MedLine e SCIELO. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A corrente russa é uma corrente alternada, de média frequência (2.500 Hz) e possui um sistema de ondas sinusoidais, 

podendo ser modulada por pulsos de 50Hz sendo então utilizada para fins excito motores. O objetivo da estimulação 

neuromuscular é propiciar, em decorrência da contração muscular, o fortalecimento e a hipertrofia dos músculos, 

promovendo também o aumento da circulação sanguínea e linfática, resultando em uma melhora do trofismo tecidual e 

reduzindo a gordura localizada. Em decorrência dos avanços tecnológicos, a corrente russa vem sendo utilizada na área de 

estética com a finalidade de estimular e tonificar a musculatura corporal com o menor esforço físico possível. Entretanto, a 

literatura nos mostra que o sucesso dessa terapia leva a um aumento da espessura muscular pouco significante, se o 

paciente não desfrutar de uma alimentação adequada juntamente com a realização de atividades físicas realizadas pelo 

paciente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A corrente russa é uma técnica promissora e de larga utilização em clínicas de estética no Brasil, podendo ser aliada a 

tratamentos personalizados, melhorando os resultados de tonificação muscular e redução de flacidez local. Além dos 

resultados obtidos, esta pesquisa bibliográfica servirá como fundamentação teórica para um posterior trabalho de campo a 

respeito da importância dos conhecimentos sobre a técnica de corrente russa para alunos e profissionais da estética e 

cosmética. 
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TITULO Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional: Monitorização de Intercorrência na Terapia Nutricional Enteral 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A terapia nutricional (TN) adequada é um importante componente no cuidado do paciente crítico, uma vez que o estado 

nutricional interfere diretamente na sua evolução clinica. Desta forma este paciente deve ser monitorizado de maneira 

rotineira, garantindo o acesso a uma conduta terapêutica eficiente, tendo como resultado a recuperação clínica. A qualidade 

e os resultados da TN podem ser medidos, principalmente por meio de protocolos específicos e indicadores de efetividade, 

monitoramento de efeitos adversos, satisfação, melhora qualidade de vida e melhora da relação custo-efetividade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Monitorar intercorrências durante a administração da Terapia Nutricional Enteral (TNE) na Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto (UTIA). 
 

O estudo de caráter prospectivo observacional está sendo desenvolvido na UTIA do Hospital Municipal Dr. Carmino 

Caricchio no município de São Paulo. Para monitoramento de intercorrências durante a administração da TNE foi utilizado a 

ficha de seguimento da enfermagem dos pacientes internados maiores de 18 anos que fizeram uso exclusivo de TNE 

durante o período de agosto a setembro de 2018. O instrumento de coleta de dados foi elaborado contemplando a 

METODOLOGIA identificação dos pacientes, bem como a seleção dos Indicadores de Qualidade de Terapia Nutricional (IQTN) conforme 

fichas técnicas proposta pelo International Life Sciences Institute (ILSI) do Brasil. Os dados foram tabulados em planilhas no 

programa Microsoft Excel® e os IQTN foram mensurados e avaliados de acordo com as metas estabelecidas pela ILSI. O 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (CAEE: 

90812918.5.0000.0081) do Hospital Municipal Dr. Cármino (CAEE: 90812918.5.3001.0073). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

No mês de agosto foram monitorados 20 pacientes que estavam dentro critério de inclusão do estudo. Durante o período de 

coleta dos resultados foi verificado que a população estudada foi homogênea sendo que 50% eram do gênero feminino e 

50% masculino, de modo igual foi adulto (50%) e idoso (50%). A principal diferença estava no motivo de internação na UTIA 

dos quais 50% eram pós cirúrgicos, seguido dos cardiovasculares (20%), sepse foco pulmonar (15%) e outros (15%). Em 

relação ao desfecho clínico dos pacientes 30% foram óbitos, 15% recuperação da via oral e 10% alta para enfermaria. Após 

análise dos IQTN foi observado inadequação nos indicadores de episódios de diarréia (55%), episódios de obstipação (75%), 

jejum digestório por mais de 24 horas (30%) e alteração glicêmica para hipoglicemia (40%). Já os indicadores que 

apresentaram adequação foram: saída inadvertida da sonda (0,4%), obstrução da sonda (0,9%) e alteração glicêmica para 

hiperglicemia (80%). 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O estudo permite verificar as principais intercorrências durante a administração da TNE, conhecer o nível de efetividade dos 

processos, destacar os pontos que necessitam ainda de controle e ajustes, além de identificar as conformidades e as 

potencialidades do suporte nutricional do local da pesquisa. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) "o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo". 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) "o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo". 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) "o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo". 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

COHN, Gabriel. A forma da sociedade da informação. In: DOWBOR, Ladislau. Desafios da comunicação. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2000. HUNTER James. O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. Rio de Janeiro: Sextante. 

2004. ROBBINS Stepen, P. Comportamento organizacional. São Paulo: 2010. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1144 

 

 

2018 9282 Comunicação 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3260305 - CHRYSTINE NOGUEIRA DA MOTA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Amanda Yara Generozo 

  

 
TITULO Estudo de mercado da marca Chandelle 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O público está cada vez mais exigente, em busca de produtos e serviços que satisfaçam seus desejos, necessidades e 

facilitem seu dia a dia. É de responsabilidade das empresas fazerem com que suas marcas sejam escolhidas pelo público, 

para isso as organizações utilizam a comunicação, em especial a publicidade e propaganda, com o objetivo de traduzir o 

posicionamento da marca aos consumidores. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é investigar como o público consome Chandelle, como sobremesa ou guloseima. Essa pesquisa 

servirá para direcionar a campanha publicitária, que tem como finalidade alcançar o maior número de pessoas do target da 

empresa e um novo target considerado potencial. Com isso, visamos manter a Chandelle como a marca número um de 

vendas e como Top Of Mind. 
 

 

 
A pesquisa foi realizada presencialmente com 150 pessoas, divididas em público atual da marca, pessoas de ambos os 

sexos, classe A e B, de 25 a 35 anos, e no público potencial, pessoas de ambos os sexos, das classes A, B e C, de 15 a 25 

METODOLOGIA anos e mais de 35 anos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta ocorreu do 

dia 29 de julho a 11 de agosto de 2018, em três parques da capital paulista, o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo e o 

Parque Villa-Lobos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. 
 

 
 

RESULTADOS 

A partir dos resultados, conclui-se que Chandelle é consumido prioritariamente como sobremesa e não como uma 

guloseima. A pesquisa apontou que 86,68% dos entrevistados consomem Chandelle após as refeições. Constatou-se 

também que Chandelle é o mais consumido, porém o Danette é o mais lembrado pelos consumidores, com 55,33%. Somente 

36% afirmaram lembrar da Chandelle. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A fim de mudar o cenário acima, será feito um planejamento de campanha com o objetivo tornar a marca líder em ambos os 

aspectos. A propaganda será utilizada como ferramenta base de comunicação, com a finalidade de abranger o público da 

marca e também terá a função de promover a marca e seu produto. Além disso, serão utilizados as mídias eletrônicas, como 

TV e internet. E como campanha de ativação, faremos um quiz e uma cabine de fotos na Avenida Paulista, uma dinâmica de 

receitas nos supermercados, para o público ter uma interação com a marca. 
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São Paulo, 2005. TAGLIACARNE, Guglielmo. Pesquisa de Mercado: Técnica e Prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1978. BATAVO. 
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(#60)http://propmark.com.br/anunciantes/chandelle-quer-transformar-o-mundo-em-uma-grande-casa-de-vo(#62).   

Acessado em: 19/05/2018 às 23:57 DANETTE. Disponível em 

(#60)http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/danette.html(#62). Acessado em: 08/05/2018 às 23:26 GAME 

ONLINE 3D: MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELLE. Disponível em (#60)http://www.tutoriais3dmax.com.br/2012/11/game- 

online-3d-mundo-irresistivel-de.html(#62) Acessado em: 24/04/2018 às 20:20 JÁ SABE QUEM É A VÓVO CHANDELLE? VEM 

VER! Disponível em (#60)https://www.youtube.com/watch?v=koJwDsrqky4(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 22:43. 

NESTLÉ, 2017 Disponível em: (#60)https://www.nestle.com.br/marcas/chandelle/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. O 

MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELE, 2010. Disponível em: (#60)http://www.revistapublicitta.com.br/acao/news/o-mundo- 

irresistivel-de-chandelle/(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 23:15. UM VIVA PARA OS CAMPEÕES DE CONFIANÇA, 

2017. Disponível em: (#60)http://www.selecoes.com.br/marcas-de-confianca/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. 
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TITULO Estudo de mercado da marca Chandelle 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O público está cada vez mais exigente, em busca de produtos e serviços que satisfaçam seus desejos, necessidades e 

facilitem seu dia a dia. É de responsabilidade das empresas fazerem com que suas marcas sejam escolhidas pelo público, 

para isso as organizações utilizam a comunicação, em especial a publicidade e propaganda, com o objetivo de traduzir o 

posicionamento da marca aos consumidores. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é investigar como o público consome Chandelle, como sobremesa ou guloseima. Essa pesquisa 

servirá para direcionar a campanha publicitária, que tem como finalidade alcançar o maior número de pessoas do target da 

empresa e um novo target considerado potencial. Com isso, visamos manter a Chandelle como a marca número um de 

vendas e como Top Of Mind. 
 

 

 
A pesquisa foi realizada presencialmente com 150 pessoas, divididas em público atual da marca, pessoas de ambos os 

sexos, classe A e B, de 25 a 35 anos, e no público potencial, pessoas de ambos os sexos, das classes A, B e C, de 15 a 25 

METODOLOGIA anos e mais de 35 anos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta ocorreu do 

dia 29 de julho a 11 de agosto de 2018, em três parques da capital paulista, o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo e o 

Parque Villa-Lobos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. 
 

 
 

RESULTADOS 

A partir dos resultados, conclui-se que Chandelle é consumido prioritariamente como sobremesa e não como uma 

guloseima. A pesquisa apontou que 86,68% dos entrevistados consomem Chandelle após as refeições. Constatou-se 

também que Chandelle é o mais consumido, porém o Danette é o mais lembrado pelos consumidores, com 55,33%. Somente 

36% afirmaram lembrar da Chandelle. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A fim de mudar o cenário acima, será feito um planejamento de campanha com o objetivo tornar a marca líder em ambos os 

aspectos. A propaganda será utilizada como ferramenta base de comunicação, com a finalidade de abranger o público da 

marca e também terá a função de promover a marca e seu produto. Além disso, serão utilizados as mídias eletrônicas, como 

TV e internet. E como campanha de ativação, faremos um quiz e uma cabine de fotos na Avenida Paulista, uma dinâmica de 

receitas nos supermercados, para o público ter uma interação com a marca. 
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BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. São Paulo: Atlas, 2005 COBRA, Marcos. Marketing Básico. 3º Edição. 

São Paulo, 1988 KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice-Hall, 2000. LAS 

CASAS, Alexandre Luzzi - Marketing, Conceitos Exercícios Casos. 4º Edição. São Paulo,1997 RABAÇA, Carlos A.; BARBOSA, 
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NESTLÉ, 2017 Disponível em: (#60)https://www.nestle.com.br/marcas/chandelle/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. O 
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TITULO Estudo de mercado da marca Chandelle 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O público está cada vez mais exigente, em busca de produtos e serviços que satisfaçam seus desejos, necessidades e 

facilitem seu dia a dia. É de responsabilidade das empresas fazerem com que suas marcas sejam escolhidas pelo público, 

para isso as organizações utilizam a comunicação, em especial a publicidade e propaganda, com o objetivo de traduzir o 

posicionamento da marca aos consumidores. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é investigar como o público consome Chandelle, como sobremesa ou guloseima. Essa pesquisa 

servirá para direcionar a campanha publicitária, que tem como finalidade alcançar o maior número de pessoas do target da 

empresa e um novo target considerado potencial. Com isso, visamos manter a Chandelle como a marca número um de 

vendas e como Top Of Mind. 
 

 

 
A pesquisa foi realizada presencialmente com 150 pessoas, divididas em público atual da marca, pessoas de ambos os 

sexos, classe A e B, de 25 a 35 anos, e no público potencial, pessoas de ambos os sexos, das classes A, B e C, de 15 a 25 

METODOLOGIA anos e mais de 35 anos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta ocorreu do 

dia 29 de julho a 11 de agosto de 2018, em três parques da capital paulista, o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo e o 

Parque Villa-Lobos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. 
 

 
 

RESULTADOS 

A partir dos resultados, conclui-se que Chandelle é consumido prioritariamente como sobremesa e não como uma 

guloseima. A pesquisa apontou que 86,68% dos entrevistados consomem Chandelle após as refeições. Constatou-se 

também que Chandelle é o mais consumido, porém o Danette é o mais lembrado pelos consumidores, com 55,33%. Somente 

36% afirmaram lembrar da Chandelle. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A fim de mudar o cenário acima, será feito um planejamento de campanha com o objetivo tornar a marca líder em ambos os 

aspectos. A propaganda será utilizada como ferramenta base de comunicação, com a finalidade de abranger o público da 

marca e também terá a função de promover a marca e seu produto. Além disso, serão utilizados as mídias eletrônicas, como 

TV e internet. E como campanha de ativação, faremos um quiz e uma cabine de fotos na Avenida Paulista, uma dinâmica de 

receitas nos supermercados, para o público ter uma interação com a marca. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
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CASAS, Alexandre Luzzi - Marketing, Conceitos Exercícios Casos. 4º Edição. São Paulo,1997 RABAÇA, Carlos A.; BARBOSA, 
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online-3d-mundo-irresistivel-de.html(#62) Acessado em: 24/04/2018 às 20:20 JÁ SABE QUEM É A VÓVO CHANDELLE? VEM 

VER! Disponível em (#60)https://www.youtube.com/watch?v=koJwDsrqky4(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 22:43. 

NESTLÉ, 2017 Disponível em: (#60)https://www.nestle.com.br/marcas/chandelle/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. O 

MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELE, 2010. Disponível em: (#60)http://www.revistapublicitta.com.br/acao/news/o-mundo- 
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TITULO Estudo de mercado da marca Chandelle 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O público está cada vez mais exigente, em busca de produtos e serviços que satisfaçam seus desejos, necessidades e 

facilitem seu dia a dia. É de responsabilidade das empresas fazerem com que suas marcas sejam escolhidas pelo público, 

para isso as organizações utilizam a comunicação, em especial a publicidade e propaganda, com o objetivo de traduzir o 

posicionamento da marca aos consumidores. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é investigar como o público consome Chandelle, como sobremesa ou guloseima. Essa pesquisa 

servirá para direcionar a campanha publicitária, que tem como finalidade alcançar o maior número de pessoas do target da 

empresa e um novo target considerado potencial. Com isso, visamos manter a Chandelle como a marca número um de 

vendas e como Top Of Mind. 
 

 

 
A pesquisa foi realizada presencialmente com 150 pessoas, divididas em público atual da marca, pessoas de ambos os 

sexos, classe A e B, de 25 a 35 anos, e no público potencial, pessoas de ambos os sexos, das classes A, B e C, de 15 a 25 

METODOLOGIA anos e mais de 35 anos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta ocorreu do 

dia 29 de julho a 11 de agosto de 2018, em três parques da capital paulista, o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo e o 

Parque Villa-Lobos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. 
 

 
 

RESULTADOS 

A partir dos resultados, conclui-se que Chandelle é consumido prioritariamente como sobremesa e não como uma 

guloseima. A pesquisa apontou que 86,68% dos entrevistados consomem Chandelle após as refeições. Constatou-se 

também que Chandelle é o mais consumido, porém o Danette é o mais lembrado pelos consumidores, com 55,33%. Somente 

36% afirmaram lembrar da Chandelle. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A fim de mudar o cenário acima, será feito um planejamento de campanha com o objetivo tornar a marca líder em ambos os 

aspectos. A propaganda será utilizada como ferramenta base de comunicação, com a finalidade de abranger o público da 

marca e também terá a função de promover a marca e seu produto. Além disso, serão utilizados as mídias eletrônicas, como 

TV e internet. E como campanha de ativação, faremos um quiz e uma cabine de fotos na Avenida Paulista, uma dinâmica de 

receitas nos supermercados, para o público ter uma interação com a marca. 
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ONLINE 3D: MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELLE. Disponível em (#60)http://www.tutoriais3dmax.com.br/2012/11/game- 

online-3d-mundo-irresistivel-de.html(#62) Acessado em: 24/04/2018 às 20:20 JÁ SABE QUEM É A VÓVO CHANDELLE? VEM 

VER! Disponível em (#60)https://www.youtube.com/watch?v=koJwDsrqky4(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 22:43. 

NESTLÉ, 2017 Disponível em: (#60)https://www.nestle.com.br/marcas/chandelle/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. O 
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TITULO Estudo de mercado da marca Chandelle 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O público está cada vez mais exigente, em busca de produtos e serviços que satisfaçam seus desejos, necessidades e 

facilitem seu dia a dia. É de responsabilidade das empresas fazerem com que suas marcas sejam escolhidas pelo público, 

para isso as organizações utilizam a comunicação, em especial a publicidade e propaganda, com o objetivo de traduzir o 

posicionamento da marca aos consumidores. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é investigar como o público consome Chandelle, como sobremesa ou guloseima. Essa pesquisa 

servirá para direcionar a campanha publicitária, que tem como finalidade alcançar o maior número de pessoas do target da 

empresa e um novo target considerado potencial. Com isso, visamos manter a Chandelle como a marca número um de 

vendas e como Top Of Mind. 
 

 

 
A pesquisa foi realizada presencialmente com 150 pessoas, divididas em público atual da marca, pessoas de ambos os 

sexos, classe A e B, de 25 a 35 anos, e no público potencial, pessoas de ambos os sexos, das classes A, B e C, de 15 a 25 

METODOLOGIA anos e mais de 35 anos. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas abertas e fechadas. Esta ocorreu do 

dia 29 de julho a 11 de agosto de 2018, em três parques da capital paulista, o Parque do Ibirapuera, Parque do Povo e o 

Parque Villa-Lobos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro. 
 

 
 

RESULTADOS 

A partir dos resultados, conclui-se que Chandelle é consumido prioritariamente como sobremesa e não como uma 

guloseima. A pesquisa apontou que 86,68% dos entrevistados consomem Chandelle após as refeições. Constatou-se 

também que Chandelle é o mais consumido, porém o Danette é o mais lembrado pelos consumidores, com 55,33%. Somente 

36% afirmaram lembrar da Chandelle. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A fim de mudar o cenário acima, será feito um planejamento de campanha com o objetivo tornar a marca líder em ambos os 

aspectos. A propaganda será utilizada como ferramenta base de comunicação, com a finalidade de abranger o público da 

marca e também terá a função de promover a marca e seu produto. Além disso, serão utilizados as mídias eletrônicas, como 

TV e internet. E como campanha de ativação, faremos um quiz e uma cabine de fotos na Avenida Paulista, uma dinâmica de 

receitas nos supermercados, para o público ter uma interação com a marca. 
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(#60)http://propmark.com.br/anunciantes/chandelle-quer-transformar-o-mundo-em-uma-grande-casa-de-vo(#62).   

Acessado em: 19/05/2018 às 23:57 DANETTE. Disponível em 

(#60)http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2009/08/danette.html(#62). Acessado em: 08/05/2018 às 23:26 GAME 

ONLINE 3D: MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELLE. Disponível em (#60)http://www.tutoriais3dmax.com.br/2012/11/game- 

online-3d-mundo-irresistivel-de.html(#62) Acessado em: 24/04/2018 às 20:20 JÁ SABE QUEM É A VÓVO CHANDELLE? VEM 

VER! Disponível em (#60)https://www.youtube.com/watch?v=koJwDsrqky4(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 22:43. 

NESTLÉ, 2017 Disponível em: (#60)https://www.nestle.com.br/marcas/chandelle/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. O 

MUNDO IRRESISTÍVEL DE CHANDELE, 2010. Disponível em: (#60)http://www.revistapublicitta.com.br/acao/news/o-mundo- 

irresistivel-de-chandelle/(#62) Acesso em 30 de março de 2018 às 23:15. UM VIVA PARA OS CAMPEÕES DE CONFIANÇA, 

2017. Disponível em: (#60)http://www.selecoes.com.br/marcas-de-confianca/(#62) Acesso em 23 de março de 2018. 
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TITULO Principais dificuldades na implementação do Processo de Enfermagem 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O processo de enfermagem é um instrumento privativo do enfermeiro para organizar e sistematizar o cuidado, que tem como 

base princípios do método cientifico, com objetivo de identificar as situações de saúde e doença, as necessidades de 

cuidados de enfermagem, bem como subsidiar intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde 

doença do indivíduo, família e comunidade¹. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar as dificuldades do enfermeiro na implementação do Processo de Enfermagem. 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, feita através da busca nas bases de dados Lilacs, Bdenf. e no portal de revistas 

METODOLOGIA eletrônica. Abrangendo o período de 2008 a 2018. Foram encontrados 31 artigos que, pelo critério de seleção da amostra, 

resultaram em 14. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os enfermeiros entendem a importância do processo de enfermagem nos serviços de saúde, porém encontram diversas 

dificuldades em sua implementação, como por exemplo à falta de conhecimento sobre o exame físico, falta de treinamento 

nas instituições de saúde, impressos inadequados para que se possa registrar a assistência, conflito de papeis na equipe 

multiprofissional, a resistência à mudanças, descrença e desvalorização da prescrição da enfermagem, falta de tempo, 

carência de pessoal, escassez de material e locais apropriados para passagem de plantão ². Assim, para que a 

implementação do processo de enfermagem se torne efetiva a equipe de enfermagem e a coordenação devem aceita-la e 

adotá-la. O número de profissionais deve ser proporcional ao número de leitos dos hospitais, um local de trabalho 

apropriado. O enfermeiro precisa ser crítico e possuir conhecimento científico e capacitar sua equipe. E os docentes devem 

desenvolver estratégias de ensino que visem aproximar a parte teórica com a prática ³. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Durante a pesquisa foram encontradas 9 principais dificuldades na aplicação do processo de enfermagem, sendo assim, a 

sua implementação ainda está caminhando para a efetivação, por ainda existir muitos motivos que interferem na sua 

implementação de maneira correta. 
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da Assistência de enfermagem. Rev. Enferm. UFMS, v.4, n.2, p.378-388, Abr-Jun 2014. 

 

Página 1149 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1150 

 

 

2018 9286 Medicina 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3916235 - JULIA OLIVEIRA ALVES PEREIRA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Rosa Kazuye Koda D Amaral 

 
Lucilene Coelho Souza Terrengui 

 

 
TITULO VACINAÇÃO: QUAIS AS CAUSAS DA NÃO ADESÃO? 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A imunização permite que as pessoas fiquem menos vulneráveis ao contágio de diversas enfermidades. Ademais, a 

vacinação individual é o início da saúde coletiva, visto que um doente pode contaminar dezenas de outras pessoas. Porém, 

apesar dos benefícios de se vacinar, a história da imunização brasileira é marcada pelo autoritarismo. Ao longo dos mais de 

dois séculos de vacina no Brasil, pode-se constatar que somente após o aparecimento de surtos a vacinação se torna 

incisiva. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar os motivos pelos quais a população está contrária às vacinas. 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se pesquisa nas bases de dados: vacinação; campanhas de vacinação; em SciELO (Scientific Eletronic Libray 

Online), no período compreendido entre 2003 e 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A escolha de não se vacinar e não imunizar filhos e dependentes menores de 18 anos, é um fenômeno recorrente no Brasil e 

de difícil controle. Isto deve-se à fatores psicológicos, econômicos e culturais. Trabalhos apontam como causas de não 

adesão a falta de informação sobre os benefícios, aicmofobia (medo de agulhas/injeções), críticas aos interesses das 

indústrias farmacêuticas, a não convivência com a doença e a crença de que erradicação pressupõe desaparecimento da 

doença. A propagação de informações não científicas corrobora para a reemergência de doenças nocivas, colocando em 

risco diversos projetos globais de erradicação de doenças. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As campanhas de vacinação são métodos eficientes, pois já foi responsável pela erradicação de diversas injúrias. Com o 

passar do tempo, diversificou-se com criações de dias nacionais de luta contra doenças. No entanto, hoje, a necessidade da 

inclusão tecnológica como meio de informação torna-se inerente. Uma metodologia atual para contenção desses problemas 

seria através de aplicativos governamentais que contenham a carteirinha virtual de vacinação. Ademais, expor com respaldo 

científico a importância e benefícios das vacinas, contribuirá para a conscientização da população. Desta forma, a prevenção 

tomará maior importância na sociedade, o que contribuirá para melhores índices na área da saúde e promoverá maior 

qualidade de vida às pessoas. 
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TITULO VACINAÇÃO: QUAIS AS CAUSAS DA NÃO ADESÃO? 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A imunização permite que as pessoas fiquem menos vulneráveis ao contágio de diversas enfermidades. Ademais, a 

vacinação individual é o início da saúde coletiva, visto que um doente pode contaminar dezenas de outras pessoas. Porém, 

apesar dos benefícios de se vacinar, a história da imunização brasileira é marcada pelo autoritarismo. Ao longo dos mais de 

dois séculos de vacina no Brasil, pode-se constatar que somente após o aparecimento de surtos a vacinação se torna 

incisiva. 
 

 

 
OBJETIVOS Evidenciar os motivos pelos quais a população está contrária às vacinas. 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se pesquisa nas bases de dados: vacinação; campanhas de vacinação; em SciELO (Scientific Eletronic Libray 

Online), no período compreendido entre 2003 e 2018. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A escolha de não se vacinar e não imunizar filhos e dependentes menores de 18 anos, é um fenômeno recorrente no Brasil e 

de difícil controle. Isto deve-se à fatores psicológicos, econômicos e culturais. Trabalhos apontam como causas de não 

adesão a falta de informação sobre os benefícios, aicmofobia (medo de agulhas/injeções), críticas aos interesses das 

indústrias farmacêuticas, a não convivência com a doença e a crença de que erradicação pressupõe desaparecimento da 

doença. A propagação de informações não científicas corrobora para a reemergência de doenças nocivas, colocando em 

risco diversos projetos globais de erradicação de doenças. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

As campanhas de vacinação são métodos eficientes, pois já foi responsável pela erradicação de diversas injúrias. Com o 

passar do tempo, diversificou-se com criações de dias nacionais de luta contra doenças. No entanto, hoje, a necessidade da 

inclusão tecnológica como meio de informação torna-se inerente. Uma metodologia atual para contenção desses problemas 

seria através de aplicativos governamentais que contenham a carteirinha virtual de vacinação. Ademais, expor com respaldo 

científico a importância e benefícios das vacinas, contribuirá para a conscientização da população. Desta forma, a prevenção 

tomará maior importância na sociedade, o que contribuirá para melhores índices na área da saúde e promoverá maior 

qualidade de vida às pessoas. 
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TITULO Correlação entre os diferentes índices de massa corporal e a postura dos pés em crianças escolares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, sob a forma de tecido adiposo, capaz de acarretar 

prejuízos importantes à saúde do corpo e da mente. O aumento de peso resulta em aumento das forças compressivas sobre 

as articulações promovendo estratégias posturais importantes com a base no apoio dos pés para manutenção do equilíbrio 

corporal. Atualmente, pesquisas vêm ressaltando a importância de compreender as alterações dos pés para evitar distúrbios 

ortopédicos destes segmentos, tais como a fasciite plantar e a fratura por estresse. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a correlação entre os diferentes índices de massa corporal e a postura dos pés de crianças escolares. 

 

Participaram do estudo 197 crianças de 6 a 9 anos de idade de uma escola pública do Município de Santo Amaro (Capela do 

METODOLOGIA Socorro, São Paulo). As crianças foram alocadas em três grupos: 79 crianças no Grupo Eutrófico (GE), 65 crianças no Grupo 

Sobrepeso (GSP) e 53 crianças no grupo Obeso (GO). A postura dos pés foram avaliadas pelo Foot Posture Index - IPP-6. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O grupo GE apresentou baixa correlação entre o IMC com o IPP para o lado direito (IMC=17,0; IPP= 3,5; r=-0,10; p=0,334) e 

esquerdo (IMC=17,0; IPP= 3,2; r=-0,08; p=0,445), respectivamente. O grupo GSP também apresentou baixa correlação tanto 

para o lado direito (IMC=19,7; IPP= 4,0; r=0,05, p=0,643) quanto esquerdo (IMC=19,7; IPP= 3,5; r=0,12, p=0,334). Apenas o 

grupo obeso (GO) apresentou uma correlação moderada significante para o lado direito (IMC=23,6; IPP= 3,1; r=0,24, p=0,043) 

e esquerdo (IMC=23,6; IPP= 2,9; r=023, p=0,047). Discussão: As crianças obesas ao apresentarem correlação com a postura 

dos pés, podem desenvolver distúrbios ortopédicos importantes no complexo tornozelo-pé, tais como entorse, fasciite 

plantar e esporão de calcâneo, que poderá ocasionar dor na superfície plantar e mudanças no equilíbrio corporal, de acordo 

com a literatura. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Crianças escolares obesas, com idade entre 6 a 9 anos, apresentam associação moderada do índice de massa corporal e a 

postura dos pés, sugerindo maior estratégia de avaliação e intervenção do profissional de saúde envolvido no seu 

tratamento. 
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TITULO Correlação entre os diferentes índices de massa corporal e a postura dos pés em crianças escolares 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal, sob a forma de tecido adiposo, capaz de acarretar 

prejuízos importantes à saúde do corpo e da mente. O aumento de peso resulta em aumento das forças compressivas sobre 

as articulações promovendo estratégias posturais importantes com a base no apoio dos pés para manutenção do equilíbrio 

corporal. Atualmente, pesquisas vêm ressaltando a importância de compreender as alterações dos pés para evitar distúrbios 

ortopédicos destes segmentos, tais como a fasciite plantar e a fratura por estresse. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar a correlação entre os diferentes índices de massa corporal e a postura dos pés de crianças escolares. 

 

Participaram do estudo 197 crianças de 6 a 9 anos de idade de uma escola pública do Município de Santo Amaro (Capela do 

METODOLOGIA Socorro, São Paulo). As crianças foram alocadas em três grupos: 79 crianças no Grupo Eutrófico (GE), 65 crianças no Grupo 

Sobrepeso (GSP) e 53 crianças no grupo Obeso (GO). A postura dos pés foram avaliadas pelo Foot Posture Index - IPP-6. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O grupo GE apresentou baixa correlação entre o IMC com o IPP para o lado direito (IMC=17,0; IPP= 3,5; r=-0,10; p=0,334) e 

esquerdo (IMC=17,0; IPP= 3,2; r=-0,08; p=0,445), respectivamente. O grupo GSP também apresentou baixa correlação tanto 

para o lado direito (IMC=19,7; IPP= 4,0; r=0,05, p=0,643) quanto esquerdo (IMC=19,7; IPP= 3,5; r=0,12, p=0,334). Apenas o 

grupo obeso (GO) apresentou uma correlação moderada significante para o lado direito (IMC=23,6; IPP= 3,1; r=0,24, p=0,043) 

e esquerdo (IMC=23,6; IPP= 2,9; r=023, p=0,047). Discussão: As crianças obesas ao apresentarem correlação com a postura 

dos pés, podem desenvolver distúrbios ortopédicos importantes no complexo tornozelo-pé, tais como entorse, fasciite 

plantar e esporão de calcâneo, que poderá ocasionar dor na superfície plantar e mudanças no equilíbrio corporal, de acordo 

com a literatura. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Crianças escolares obesas, com idade entre 6 a 9 anos, apresentam associação moderada do índice de massa corporal e a 

postura dos pés, sugerindo maior estratégia de avaliação e intervenção do profissional de saúde envolvido no seu 

tratamento. 
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TITULO NEUROCIÊNCIA – MALEFÍCIOS DA DEPÊNCIA TÉCNOLÓGICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

 

INTRODUCAO 
A dependência de internet pode ser encontrada em qualquer faixa etária, nível educacional e estrato socioeconômico. É um 

transtorno psiquiátrico bastante emergente, que se pode assimilar a problemas comportamentais. 1 
 

OBJETIVOS Identificar as consequências frente à dependência tecnológica apontadas na literatura. 
 

A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura de artigos pesquisados na base de dados MEDLINE, foram utilizados 3 

METODOLOGIA artigos com recorte temporal de 2013 a 2018. Os descritores utilizados do Mesh foram: “Internet addiction”, “pathological” e 

“problematic internet use”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que juntamente à globalização, a internet veio como uma de suas maiores ferramentas. Ao abordar de maneira 

voltada à convivência humana, estudos apontam que o advento desta tecnologia pode proporcionar melhora na capacidade 

de orientação em tempo e espaço e a facilitação da socialização, todavia o seu uso abusivo tem gerado uma leva de pais 

preocupados que referem aumento do isolamento social e piora nos rendimentos escolares e acadêmicos. 

Cronologicamente, a primeira tentativa para explanação do assunto foi em 1995 psiquiatra americano Ivan Goldberg. No ano 

seguinte, Young que relacionou com a dependência química, utilizando-se de 496 estudantes e 396 eram diagnosticados 

como usuários exacerbados da tecnologia. Após observar alguns adendos, foi substituído com 8 critérios para diagnóstico, 

sendo alguns destes: irritabilidade e/ou depressão quando o uso é restringido (labilidade emocional), preocupação excessiva 

com a internet e trabalho e relações sociais em risco. Além disso, há afirmativas sobre aspectos psiquiátricos, apontam para 

a relação da dependência de Internet e algumas comorbidades, a saber: transtorno do humor bipolar, transtornos de 

ansiedade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Na contemporaneidade, existem questionários para 

diagnosticar, nele são vistos desde o uso normal, risco de dependência e dependência com problemas comportamentais 

importantes. Somado à isto, os prejuízos físicos relatados são tamanhos desde problemas de visão até privações de sono, 

fadiga, problemas com alimentação e desconforto musculoesquelético. Por fim, no que tange dentre as formas de 

intervenção, sugere-se terapia de apoio e familiar. (1-2-3) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que, diante as consequências apresentadas, cabe a necessidade de haver capacitações aos profissionais da área 

de saúde para que possuam conhecimento suficiente para diagnosticar precocemente a dependência tecnológica, evitando 

assim, um dano maior em um futuro próximo. (1-2) 
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TITULO NEUROCIÊNCIA – MALEFÍCIOS DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

 

INTRODUCAO 
A dependência de internet pode ser encontrada em qualquer faixa etária, nível educacional e estrato socioeconômico. É um 

transtorno psiquiátrico bastante emergente, que se pode assimilar a problemas comportamentais. 1 
 

OBJETIVOS Identificar as consequências frente à dependência tecnológica apontadas na literatura. 
 

A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura de artigos pesquisados na base de dados MEDLINE, foram utilizados 3 

METODOLOGIA artigos com recorte temporal de 2013 a 2018. Os descritores utilizados do Mesh foram: “Internet addiction”, “pathological” e 

“problematic internet use”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Sabe-se que juntamente à globalização, a internet veio como uma de suas maiores ferramentas. Ao abordar de maneira 

voltada à convivência humana, estudos apontam que o advento desta tecnologia pode proporcionar melhora na capacidade 

de orientação em tempo e espaço e a facilitação da socialização, todavia o seu uso abusivo tem gerado uma leva de pais 

preocupados que referem aumento do isolamento social e piora nos rendimentos escolares e acadêmicos. 

Cronologicamente, a primeira tentativa para explanação do assunto foi em 1995 psiquiatra americano Ivan Goldberg. No ano 

seguinte, Young que relacionou com a dependência química, utilizando-se de 496 estudantes e 396 eram diagnosticados 

como usuários exacerbados da tecnologia. Após observar alguns adendos, foi substituído com 8 critérios para diagnóstico, 

sendo alguns destes: irritabilidade e/ou depressão quando o uso é restringido (labilidade emocional), preocupação excessiva 

com a internet e trabalho e relações sociais em risco. Além disso, há afirmativas sobre aspectos psiquiátricos, apontam para 

a relação da dependência de Internet e algumas comorbidades, a saber: transtorno do humor bipolar, transtornos de 

ansiedade e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Na contemporaneidade, existem questionários para 

diagnosticar, nele são vistos desde o uso normal, risco de dependência e dependência com problemas comportamentais 

importantes. Somado à isto, os prejuízos físicos relatados são tamanhos desde problemas de visão até privações de sono, 

fadiga, problemas com alimentação e desconforto musculoesquelético. Por fim, no que tange dentre as formas de 

intervenção, sugere-se terapia de apoio e familiar. (1-2-3) 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que, diante as consequências apresentadas, cabe a necessidade de haver capacitações aos profissionais da área 

de saúde para que possuam conhecimento suficiente para diagnosticar precocemente a dependência tecnológica, evitando 

assim, um dano maior em um futuro próximo. (1-2) 
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TITULO 
Avaliação neurocomportamental de Danio rerio intoxicados por chumbo e a reversão dos quadros utilizando medicamento 

Plumbum metallicum ultradiluido 
 
 

 
INTRODUCAO 

Vários estudos são indicativos de que o Zebrafish representa um modelo experimental útil e de fácil execução. A poluição 

ambiental causada por resíduos de metais pesados é muito relevante pelo seu amplo uso em processos industriais e 

agrícolas, sendo que muitos efluentes chegam ao meio ambiente sem qualquer tratamento. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar alterac(#38)#807;o(#38)#771;es comportamentais no Zebrafish (Danio rerio) induzidas pelo Chumbo, 

atrave(#38)#769;s da ana(#38)#769;lise da atividade locomotora e para(#38)#770;metros relacionados a(#38)#768; 

ansiedade e verificar se as substâncias ultradiluídas são capazes de atenuar os efeitos neurocomportamentais e diminuir os 

efeitos tóxicos causados no organismo dos peixes. 
 

 

 
Foram utilizados 32 peixes Danio rerio que foram mantidos em aquários de manutenção, com temperatura e ph controlados, 

até o momento dos experimentos toxicológicos. O grupo controle branco nada recebeu e os outros 3 grupos ficaram 96h 

METODOLOGIA 
expostos ao Chumbo (Pb [(CH3COO)2] – Acetato de chumbo) na concentração de 20 (#38)#956;g/L de água, os grupos 

foram compostos por 8 animais cada: e receberam 0,5ml/L de Plumbum metallicum 6cH, 30cH e Solução aquosa inerte, o 

experimento foi em cego. Posteriormente os animais passaram por testes comportamentais (locomoção e ansiedade) para 

avaliação de neurotoxicidade. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os efeitos do chumbo sobre o controle positivo, ou seja, aos animais que receberam solução medicamentosa inerte 

(placebo) levaram à diminuição da atividade locomotora, os animais passaram a apresentar tremores nos movimentos 

natatórios e passaram a ter um tempo na superfície da agua maior, por possivel complicação respiratória. Os animais que 

receberam medicamentos Plumbum na 6CH tiveram sua atividade locomotora igualada aos animais do grupo controle. A 

diminuição da ansiedade e reversão dos tremores foi vista aos animais que receberam Plumbum na 30CH. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O metal pesado Chumbo provocou um aumento da ansiedade que foi revertido pelo medicamento Plumbum. Na 

concentração 6Ch o medicamento mostrou-se mais efetivo na atividade locomotora e na concentração de 30Ch observou- 

se a diminuição da ansiedade dos animais intoxicados. Este resultado é importante se considerarmos a poluição ambiental 

atual por metais pesados e as intoxicações causadas aos animais e humanos. 
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TITULO Utilização de exames de imagem para diagnostico de trauma orbitário 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cavidade orbitária, em função de sua posição anatômica no terço fixo da face, encontra-se significativamente exposta aos 

traumatismos e às fraturas. As fraturas orbitárias ocorrem mais em indivíduos jovens, homens, e têm como causas 

principais a agressão, o trauma esportivo e os acidentes automobilísticos. O diagnóstico destas fraturas baseia-se em  

exame físico e em exames imaginológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem o objetivo de realizar uma análise dos artigos publicados que discutem trauma orbitário e seu diagnostico 

por exames de imagem; bem como apresentar ensaio pictórico com imagens diagnósticas de trauma orbitário. 
 

Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados cientificas, plataformas de pesquisa Scielo e Pubmed, 

METODOLOGIA selecionando artigos e publicações publicados a partir de 2005, em língua portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os 

descritores: diagnóstico por imagem, trauma orbitário, órbita, face. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas orbitrárias geralmente têm consequências importantes no que se refere ao fator estético e funcional das 

estruturas lesadas. Para seu diagnostico é necessário exame físico, sinais e sintomas, como equimose periorbitária, 

limitação de movimentos oculares, diplopia e enoftalmia, podem estar presentes. Pode-se usar Raio X, mas a tomografia 

computadorizada é o exame de imagem mais eficiente para o diagnóstico dessas fraturas de forma mais precisa, e para 

maior auxilio no tratamento. Serão apresentadas imagens em forma de ensaio pictórico ilustrando casos de fraturas de 

órbita. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A identificação da área do traumatismo por meio de exames de imagem leva à um diagnostico e tratamento de maior 

precisão sendo. Portanto, significativamente importante saber quando e qual exame solicitar para cada tipo de lesão. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Casanova FHCC, Filho PAAM, Nakanami DM, Manso PG; Corpo estranho organico intra-orbitario: avaliação tomografica e 

conduta; Arq. Bras. Oftalmol. vol.64 no.4 São Paulo July/Aug. 2001. 2. Neto ADA, Sampaio TRC, Cavalcante DKF, Filho LLTN, 

et al; Abordagem cirúrgica de abscesso orbitário subperiosteal associado à fratura de órbita; Rev. bras.oftalmol. vol.74 no.5 

Rio de Janeiro Sept,/Oct. 2015. 3. Moura MFM, Hayashi I, Rocha DM, Allemann N; Avaliação de corpos estranhos no 

segmento anterior com ultrassonografia biomicroscópica; Arq. Bras. Oftalmol. vol.75 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2012. 
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TITULO Utilização de exames de imagem para diagnostico de trauma orbitário 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cavidade orbitária, em função de sua posição anatômica no terço fixo da face, encontra-se significativamente exposta aos 

traumatismos e às fraturas. As fraturas orbitárias ocorrem mais em indivíduos jovens, homens, e têm como causas 

principais a agressão, o trauma esportivo e os acidentes automobilísticos. O diagnóstico destas fraturas baseia-se em  

exame físico e em exames imaginológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem o objetivo de realizar uma análise dos artigos publicados que discutem trauma orbitário e seu diagnostico 

por exames de imagem; bem como apresentar ensaio pictórico com imagens diagnósticas de trauma orbitário. 
 

Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados cientificas, plataformas de pesquisa Scielo e Pubmed, 

METODOLOGIA selecionando artigos e publicações publicados a partir de 2005, em língua portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os 

descritores: diagnóstico por imagem, trauma orbitário, órbita, face. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas orbitrárias geralmente têm consequências importantes no que se refere ao fator estético e funcional das 

estruturas lesadas. Para seu diagnostico é necessário exame físico, sinais e sintomas, como equimose periorbitária, 

limitação de movimentos oculares, diplopia e enoftalmia, podem estar presentes. Pode-se usar Raio X, mas a tomografia 

computadorizada é o exame de imagem mais eficiente para o diagnóstico dessas fraturas de forma mais precisa, e para 

maior auxilio no tratamento. Serão apresentadas imagens em forma de ensaio pictórico ilustrando casos de fraturas de 

órbita. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A identificação da área do traumatismo por meio de exames de imagem leva à um diagnostico e tratamento de maior 

precisão sendo. Portanto, significativamente importante saber quando e qual exame solicitar para cada tipo de lesão. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Casanova FHCC, Filho PAAM, Nakanami DM, Manso PG; Corpo estranho organico intra-orbitario: avaliação tomografica e 

conduta; Arq. Bras. Oftalmol. vol.64 no.4 São Paulo July/Aug. 2001. 2. Neto ADA, Sampaio TRC, Cavalcante DKF, Filho LLTN, 

et al; Abordagem cirúrgica de abscesso orbitário subperiosteal associado à fratura de órbita; Rev. bras.oftalmol. vol.74 no.5 

Rio de Janeiro Sept,/Oct. 2015. 3. Moura MFM, Hayashi I, Rocha DM, Allemann N; Avaliação de corpos estranhos no 

segmento anterior com ultrassonografia biomicroscópica; Arq. Bras. Oftalmol. vol.75 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2012. 
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TITULO Utilização de exames de imagem para diagnostico de trauma orbitário 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cavidade orbitária, em função de sua posição anatômica no terço fixo da face, encontra-se significativamente exposta aos 

traumatismos e às fraturas. As fraturas orbitárias ocorrem mais em indivíduos jovens, homens, e têm como causas 

principais a agressão, o trauma esportivo e os acidentes automobilísticos. O diagnóstico destas fraturas baseia-se em  

exame físico e em exames imaginológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem o objetivo de realizar uma análise dos artigos publicados que discutem trauma orbitário e seu diagnostico 

por exames de imagem; bem como apresentar ensaio pictórico com imagens diagnósticas de trauma orbitário. 
 

Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados cientificas, plataformas de pesquisa Scielo e Pubmed, 

METODOLOGIA selecionando artigos e publicações publicados a partir de 2005, em língua portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os 

descritores: diagnóstico por imagem, trauma orbitário, órbita, face. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas orbitrárias geralmente têm consequências importantes no que se refere ao fator estético e funcional das 

estruturas lesadas. Para seu diagnostico é necessário exame físico, sinais e sintomas, como equimose periorbitária, 

limitação de movimentos oculares, diplopia e enoftalmia, podem estar presentes. Pode-se usar Raio X, mas a tomografia 

computadorizada é o exame de imagem mais eficiente para o diagnóstico dessas fraturas de forma mais precisa, e para 

maior auxilio no tratamento. Serão apresentadas imagens em forma de ensaio pictórico ilustrando casos de fraturas de 

órbita. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A identificação da área do traumatismo por meio de exames de imagem leva à um diagnostico e tratamento de maior 

precisão sendo. Portanto, significativamente importante saber quando e qual exame solicitar para cada tipo de lesão. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Casanova FHCC, Filho PAAM, Nakanami DM, Manso PG; Corpo estranho organico intra-orbitario: avaliação tomografica e 

conduta; Arq. Bras. Oftalmol. vol.64 no.4 São Paulo July/Aug. 2001. 2. Neto ADA, Sampaio TRC, Cavalcante DKF, Filho LLTN, 

et al; Abordagem cirúrgica de abscesso orbitário subperiosteal associado à fratura de órbita; Rev. bras.oftalmol. vol.74 no.5 

Rio de Janeiro Sept,/Oct. 2015. 3. Moura MFM, Hayashi I, Rocha DM, Allemann N; Avaliação de corpos estranhos no 

segmento anterior com ultrassonografia biomicroscópica; Arq. Bras. Oftalmol. vol.75 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2012. 
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TITULO Utilização de exames de imagem para diagnostico de trauma orbitário 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cavidade orbitária, em função de sua posição anatômica no terço fixo da face, encontra-se significativamente exposta aos 

traumatismos e às fraturas. As fraturas orbitárias ocorrem mais em indivíduos jovens, homens, e têm como causas 

principais a agressão, o trauma esportivo e os acidentes automobilísticos. O diagnóstico destas fraturas baseia-se em  

exame físico e em exames imaginológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem o objetivo de realizar uma análise dos artigos publicados que discutem trauma orbitário e seu diagnostico 

por exames de imagem; bem como apresentar ensaio pictórico com imagens diagnósticas de trauma orbitário. 
 

Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados cientificas, plataformas de pesquisa Scielo e Pubmed, 

METODOLOGIA selecionando artigos e publicações publicados a partir de 2005, em língua portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os 

descritores: diagnóstico por imagem, trauma orbitário, órbita, face. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas orbitrárias geralmente têm consequências importantes no que se refere ao fator estético e funcional das 

estruturas lesadas. Para seu diagnostico é necessário exame físico, sinais e sintomas, como equimose periorbitária, 

limitação de movimentos oculares, diplopia e enoftalmia, podem estar presentes. Pode-se usar Raio X, mas a tomografia 

computadorizada é o exame de imagem mais eficiente para o diagnóstico dessas fraturas de forma mais precisa, e para 

maior auxilio no tratamento. Serão apresentadas imagens em forma de ensaio pictórico ilustrando casos de fraturas de 

órbita. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A identificação da área do traumatismo por meio de exames de imagem leva à um diagnostico e tratamento de maior 

precisão sendo. Portanto, significativamente importante saber quando e qual exame solicitar para cada tipo de lesão. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Casanova FHCC, Filho PAAM, Nakanami DM, Manso PG; Corpo estranho organico intra-orbitario: avaliação tomografica e 

conduta; Arq. Bras. Oftalmol. vol.64 no.4 São Paulo July/Aug. 2001. 2. Neto ADA, Sampaio TRC, Cavalcante DKF, Filho LLTN, 

et al; Abordagem cirúrgica de abscesso orbitário subperiosteal associado à fratura de órbita; Rev. bras.oftalmol. vol.74 no.5 

Rio de Janeiro Sept,/Oct. 2015. 3. Moura MFM, Hayashi I, Rocha DM, Allemann N; Avaliação de corpos estranhos no 

segmento anterior com ultrassonografia biomicroscópica; Arq. Bras. Oftalmol. vol.75 no.2 São Paulo Mar./Apr. 2012. 
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TITULO Utilização de exames de imagem para diagnostico de trauma orbitário 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A cavidade orbitária, em função de sua posição anatômica no terço fixo da face, encontra-se significativamente exposta aos 

traumatismos e às fraturas. As fraturas orbitárias ocorrem mais em indivíduos jovens, homens, e têm como causas 

principais a agressão, o trauma esportivo e os acidentes automobilísticos. O diagnóstico destas fraturas baseia-se em  

exame físico e em exames imaginológicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem o objetivo de realizar uma análise dos artigos publicados que discutem trauma orbitário e seu diagnostico 

por exames de imagem; bem como apresentar ensaio pictórico com imagens diagnósticas de trauma orbitário. 
 

Foi realizada uma revisão da literatura em bases de dados cientificas, plataformas de pesquisa Scielo e Pubmed, 

METODOLOGIA selecionando artigos e publicações publicados a partir de 2005, em língua portuguesa e inglesa. Utilizaram-se os 

descritores: diagnóstico por imagem, trauma orbitário, órbita, face. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As fraturas orbitrárias geralmente têm consequências importantes no que se refere ao fator estético e funcional das 

estruturas lesadas. Para seu diagnostico é necessário exame físico, sinais e sintomas, como equimose periorbitária, 

limitação de movimentos oculares, diplopia e enoftalmia, podem estar presentes. Pode-se usar Raio X, mas a tomografia 

computadorizada é o exame de imagem mais eficiente para o diagnóstico dessas fraturas de forma mais precisa, e para 

maior auxilio no tratamento. Serão apresentadas imagens em forma de ensaio pictórico ilustrando casos de fraturas de 

órbita. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A identificação da área do traumatismo por meio de exames de imagem leva à um diagnostico e tratamento de maior 

precisão sendo. Portanto, significativamente importante saber quando e qual exame solicitar para cada tipo de lesão. 
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TITULO Infecções sexualmente transmissíveis em jovens no Brasil 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A juventude é um dos períodos mais intensos e ricos da vida, convidando à experimentação e ao amadurecimento. Por isso é 

uma fase delicada no que diz respeito à infecção por doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. Segundo 

estudo realizado pela Unesco, o principal desafio na questão das DST/AIDS é modificar o comportamento, considerando os 

aspectos afetivos e de privacidade já enraizados às normas socioculturais. Os jovens, apesar de usarem preservativos em 

maior nível que a população de idade mais avançada, ainda não incorporaram sua utilização de forma regular, mostrando a 

vulnerabilidade no que tange ao comportamento sexual e a outras determinantes socioeconômicas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva analisar artigos que relatam o perfil de infecções sexualmente transmissíveis em jovens, bem como 

abordagens de intervenção do crescimento de incidência este grupo de patologias neste grupo de pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura com recorte temporal de 2015 a 2018; utilizando as palavras chave “jovens”, “DST”, 

“infecções sexualmente transmissíveis”; na plataforma de pesquisa Scielo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo o Ministério da Saúde, há tendência de crescimento de infecções pelo HIV no público jovem. Depois do pico de 

registros verificado na década de 90, a incidência da doença diminuiu, especialmente no público feminino. Mas, de 2007 a 

2017 esse número voltou a aumentar. Tais dados são indicativos de um cenário ainda inquietante. Além disso, os jovens têm 

enfrentado grandes mudanças sociodemográficas e epidemiológicas ao longo dos últimos 20 anos. Ao passo que há queda 

nas taxas de fertilidade dos países, há também uma maior disponibilidade de métodos anticoncepcionais, preservativos e 

educação sexual. Portanto, o aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência, e a 

maior disponibilidade de produtos de saúde reprodutiva, parecem estar correlacionados de maneira limitada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A identificação dos conhecimentos, atitudes e práticas que expõem os jovens-adultos à maior vulnerabilidade 

proporcionarão subsídios relevantes à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em saúde reprodutiva e 

DST/AIDS, além de fortificar iniciativas, projetos e programas empresariais e de fomento internacional, que atuam para a 

transformação e a incorporação de hábitos sexuais reprodutivos saudáveis. 
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TITULO Infecções sexualmente transmissíveis em jovens no Brasil 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A juventude é um dos períodos mais intensos e ricos da vida, convidando à experimentação e ao amadurecimento. Por isso é 

uma fase delicada no que diz respeito à infecção por doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. Segundo 

estudo realizado pela Unesco, o principal desafio na questão das DST/AIDS é modificar o comportamento, considerando os 

aspectos afetivos e de privacidade já enraizados às normas socioculturais. Os jovens, apesar de usarem preservativos em 

maior nível que a população de idade mais avançada, ainda não incorporaram sua utilização de forma regular, mostrando a 

vulnerabilidade no que tange ao comportamento sexual e a outras determinantes socioeconômicas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva analisar artigos que relatam o perfil de infecções sexualmente transmissíveis em jovens, bem como 

abordagens de intervenção do crescimento de incidência este grupo de patologias neste grupo de pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura com recorte temporal de 2015 a 2018; utilizando as palavras chave “jovens”, “DST”, 

“infecções sexualmente transmissíveis”; na plataforma de pesquisa Scielo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo o Ministério da Saúde, há tendência de crescimento de infecções pelo HIV no público jovem. Depois do pico de 

registros verificado na década de 90, a incidência da doença diminuiu, especialmente no público feminino. Mas, de 2007 a 

2017 esse número voltou a aumentar. Tais dados são indicativos de um cenário ainda inquietante. Além disso, os jovens têm 

enfrentado grandes mudanças sociodemográficas e epidemiológicas ao longo dos últimos 20 anos. Ao passo que há queda 

nas taxas de fertilidade dos países, há também uma maior disponibilidade de métodos anticoncepcionais, preservativos e 

educação sexual. Portanto, o aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência, e a 

maior disponibilidade de produtos de saúde reprodutiva, parecem estar correlacionados de maneira limitada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A identificação dos conhecimentos, atitudes e práticas que expõem os jovens-adultos à maior vulnerabilidade 

proporcionarão subsídios relevantes à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em saúde reprodutiva e 

DST/AIDS, além de fortificar iniciativas, projetos e programas empresariais e de fomento internacional, que atuam para a 

transformação e a incorporação de hábitos sexuais reprodutivos saudáveis. 
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TITULO Infecções sexualmente transmissíveis em jovens no Brasil 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A juventude é um dos períodos mais intensos e ricos da vida, convidando à experimentação e ao amadurecimento. Por isso é 

uma fase delicada no que diz respeito à infecção por doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. Segundo 

estudo realizado pela Unesco, o principal desafio na questão das DST/AIDS é modificar o comportamento, considerando os 

aspectos afetivos e de privacidade já enraizados às normas socioculturais. Os jovens, apesar de usarem preservativos em 

maior nível que a população de idade mais avançada, ainda não incorporaram sua utilização de forma regular, mostrando a 

vulnerabilidade no que tange ao comportamento sexual e a outras determinantes socioeconômicas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva analisar artigos que relatam o perfil de infecções sexualmente transmissíveis em jovens, bem como 

abordagens de intervenção do crescimento de incidência este grupo de patologias neste grupo de pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura com recorte temporal de 2015 a 2018; utilizando as palavras chave “jovens”, “DST”, 

“infecções sexualmente transmissíveis”; na plataforma de pesquisa Scielo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo o Ministério da Saúde, há tendência de crescimento de infecções pelo HIV no público jovem. Depois do pico de 

registros verificado na década de 90, a incidência da doença diminuiu, especialmente no público feminino. Mas, de 2007 a 

2017 esse número voltou a aumentar. Tais dados são indicativos de um cenário ainda inquietante. Além disso, os jovens têm 

enfrentado grandes mudanças sociodemográficas e epidemiológicas ao longo dos últimos 20 anos. Ao passo que há queda 

nas taxas de fertilidade dos países, há também uma maior disponibilidade de métodos anticoncepcionais, preservativos e 

educação sexual. Portanto, o aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência, e a 

maior disponibilidade de produtos de saúde reprodutiva, parecem estar correlacionados de maneira limitada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A identificação dos conhecimentos, atitudes e práticas que expõem os jovens-adultos à maior vulnerabilidade 

proporcionarão subsídios relevantes à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em saúde reprodutiva e 

DST/AIDS, além de fortificar iniciativas, projetos e programas empresariais e de fomento internacional, que atuam para a 

transformação e a incorporação de hábitos sexuais reprodutivos saudáveis. 
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TITULO Infecções sexualmente transmissíveis em jovens no Brasil 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A juventude é um dos períodos mais intensos e ricos da vida, convidando à experimentação e ao amadurecimento. Por isso é 

uma fase delicada no que diz respeito à infecção por doenças, especialmente as sexualmente transmissíveis. Segundo 

estudo realizado pela Unesco, o principal desafio na questão das DST/AIDS é modificar o comportamento, considerando os 

aspectos afetivos e de privacidade já enraizados às normas socioculturais. Os jovens, apesar de usarem preservativos em 

maior nível que a população de idade mais avançada, ainda não incorporaram sua utilização de forma regular, mostrando a 

vulnerabilidade no que tange ao comportamento sexual e a outras determinantes socioeconômicas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este artigo objetiva analisar artigos que relatam o perfil de infecções sexualmente transmissíveis em jovens, bem como 

abordagens de intervenção do crescimento de incidência este grupo de patologias neste grupo de pessoas. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão da literatura com recorte temporal de 2015 a 2018; utilizando as palavras chave “jovens”, “DST”, 

“infecções sexualmente transmissíveis”; na plataforma de pesquisa Scielo. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Segundo o Ministério da Saúde, há tendência de crescimento de infecções pelo HIV no público jovem. Depois do pico de 

registros verificado na década de 90, a incidência da doença diminuiu, especialmente no público feminino. Mas, de 2007 a 

2017 esse número voltou a aumentar. Tais dados são indicativos de um cenário ainda inquietante. Além disso, os jovens têm 

enfrentado grandes mudanças sociodemográficas e epidemiológicas ao longo dos últimos 20 anos. Ao passo que há queda 

nas taxas de fertilidade dos países, há também uma maior disponibilidade de métodos anticoncepcionais, preservativos e 

educação sexual. Portanto, o aumento das taxas de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência, e a 

maior disponibilidade de produtos de saúde reprodutiva, parecem estar correlacionados de maneira limitada. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A identificação dos conhecimentos, atitudes e práticas que expõem os jovens-adultos à maior vulnerabilidade 

proporcionarão subsídios relevantes à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em saúde reprodutiva e 

DST/AIDS, além de fortificar iniciativas, projetos e programas empresariais e de fomento internacional, que atuam para a 

transformação e a incorporação de hábitos sexuais reprodutivos saudáveis. 
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TITULO Abordagens fisioterapêuticas no tratamento da Osteoartrose de joelho – Revisão de Literatura. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Osteoartrose (OA) é uma patologia de caráter crônico degenerativo que causa mudanças na cartilagem articular, definida 

por um processo submetido nas articulações por efeitos mecânicos, metabólicos e genéticos, causando destruição de 

cartilagem e hipertrofia óssea. Com o uso da crioterapia ocorre a diminuição a hiperemia e o edema por sua ação de 

vasoconstrição no músculo, o frio diminui a velocidade de disparo das fibras do fuso muscular, diminuindo o espasmo 

muscular. A utilização do calor gera efeito analgésico e é aplicado sobre alterações musculoesqueléticas e 

neuromusculares, o calor profundo que se destaca pela diferença de opiniões quando se fala da sua indicação ou 

contraindicação sobre as articulações acometidas. A cinesioterapia será bastante vantajosa e de enorme importância no 

tratamento de osteoartrose no joelho, de tal maneira que melhora os fatores biomecânicos como fisiológicos e funcionais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Comparar os recursos fisioterapêuticos no tratamento da osteoartrose de joelho, com isso entender os resultados e 

benefícios que cada recurso fisioterapêutico estudado trás para melhora da patologia. 
 

Foi realizada uma busca na literatura de livros e nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed e o 

METODOLOGIA 
Google Acadêmico, que direcionava a sites de pesquisa específicos, nos idiomas português e inglês, dos anos 2001 à 2016. 

Sendo selecionados estudos que abordam aspectos teóricos e práticos sobre o tratamento de pacientes com a patologia 

estudada. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os autores afirmam um bom resultado no tratamento da Osteoartrose (OA) de joelho com a utilização do calor superficial ou 

profundo associado à cinesioterapia e da crioterapia sem associações, pois minimiza os sintomas desta patologia, 

proporcionando um alivio na dor, melhora da funcionalidade, mobilidade articular, qualidade de vida e força muscular e que a 

fisioterapia é fundamental no tratamento com objetivo de impedir a progressão da patologia. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Estudos mostram a eficácia no tratamento da Osteoartrose de joelho, com o uso do calor superficial ou profundo associado 

à cinesioterapia e da crioterapia sem associações e que a fisioterapia é imprescindível no tratamento da patologia. 
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TITULO Carcinoma mamário metastático em coelha (Oryctolagus cuniculus): relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A clínica de animais não convencionais está em ascensão, uma vez que os observamos cada vez mais como animais de 

estimação, com grande variedade entre espécies, tornando-se importante conhecer suas particularidades. Alguns pequenos 

roedores apresentam características específicas da glândula mamária e predisposição para neoplasias neste tecido. Nos 

coelhos as neoplasias mais frequentes são os carcinomas de células escamosas e os carcinomas das glândulas sebáceas. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever relato de carcinoma mamário simples túbulo papilífero em coelha, utilizando exame histopatológico. 

 

Uma coelha da raça Holandês, com 7 anos de idade, 2,3kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro 

(UNISA), apresentando dois nódulos subcutâneos com crescimento há 3 meses, um nódulo em região mesogástrica e outro 

em região hipogástrica. Ao exame físico observou-se dois aumentos em região abdominal e à palpação observou-se duas 

massas firmes e bem aderidas. Ao exame ultrassonográfico de abdômem, visualizou-se dois nódulos intracavitários em 

região hipogástrica de aspecto sólido e heterogêneo com áreas nodulares intraparenquimatosas, com vascularização mista, 

sugerindo infiltrado neoplásico/metastático. Para confirmação do diagnóstico, realizou-se nodulectomia das duas massas 

abdominais subcutâneas, aderidas em musculatura abdominal, irregulares e de consistência firme. Após histopatológico no 

Laboratório de Patologia Animal (LAPA), detectou-se carcinoma mamário simples túbulo papilífero grau II. Após 6 dias, 

METODOLOGIA 
observou-se na palpação da ferida cirúrgica da região mesogástrica, estrutura firme. Ao exame ultrassonográfico de 

abdômem, foi observado diminuição dos nódulos intracavitários, líquido livre em discreta quantidade e aumento da 

ecogenicidade em região mesogástrica direita. Após suspeita de recidiva, animal foi submetido à nodulectomia 36 dias 

depois do primeiro procedimento. No transcirúrgico observou-se neoplasia disseminada por toda cavidade abdominal e no 

local de retirada do nódulo primário mesogástrico, nódulo muito aumentado. Realizada eutanásia durante a cirurgia pela 

impossibilidade de nodulectomia completa. Durante a necropsia, na cavidade abdominal notou-se massa brancacenta de 

consistência firme aderida ao peritônio e massa em todo epiplon semelhante a anterior, além de nódulos na superfície 

abdominal do diafragma na inserção da veia cava. Em cavidade torácica visualizou-se hidrotórax, pulmões retraídos, 

congestos, com múltiplas neoformações difusas. Encontrados também nódulos esbranquiçados em mesentério e na 

superfície serosa das alças intestinais, e nódulos firmes em mucosa uterina. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Em 2014, no Brasil, estima-se que cerca de 57.000 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, onde o 

diagnóstico tardio aumenta a taxa de mortalidade. Na medicina veterinária, estima-se que 198 em cada 100.000 cadelas 

desenvolvam neoplasias mamárias a cada ano, sendo assim neoplasia comum nessas fêmeas, com incidência duas a três 

vezes maior quando comparamos às mulheres. O histopatológico é fundamental para o diagnóstico. A avaliação rotineira do 

animal possibilita um diagnóstico precoce aumentando a chance de melhor prognóstico. 
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TITULO Carcinoma mamário metastático em coelha (Oryctolagus cuniculus): relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A clínica de animais não convencionais está em ascensão, uma vez que os observamos cada vez mais como animais de 

estimação, com grande variedade entre espécies, tornando-se importante conhecer suas particularidades. Alguns pequenos 

roedores apresentam características específicas da glândula mamária e predisposição para neoplasias neste tecido. Nos 

coelhos as neoplasias mais frequentes são os carcinomas de células escamosas e os carcinomas das glândulas sebáceas. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever relato de carcinoma mamário simples túbulo papilífero em coelha, utilizando exame histopatológico. 

 

Uma coelha da raça Holandês, com 7 anos de idade, 2,3kg, foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro 

(UNISA), apresentando dois nódulos subcutâneos com crescimento há 3 meses, um nódulo em região mesogástrica e outro 

em região hipogástrica. Ao exame físico observou-se dois aumentos em região abdominal e à palpação observou-se duas 

massas firmes e bem aderidas. Ao exame ultrassonográfico de abdômem, visualizou-se dois nódulos intracavitários em 

região hipogástrica de aspecto sólido e heterogêneo com áreas nodulares intraparenquimatosas, com vascularização mista, 

sugerindo infiltrado neoplásico/metastático. Para confirmação do diagnóstico, realizou-se nodulectomia das duas massas 

abdominais subcutâneas, aderidas em musculatura abdominal, irregulares e de consistência firme. Após histopatológico no 

Laboratório de Patologia Animal (LAPA), detectou-se carcinoma mamário simples túbulo papilífero grau II. Após 6 dias, 

METODOLOGIA 
observou-se na palpação da ferida cirúrgica da região mesogástrica, estrutura firme. Ao exame ultrassonográfico de 

abdômem, foi observado diminuição dos nódulos intracavitários, líquido livre em discreta quantidade e aumento da 

ecogenicidade em região mesogástrica direita. Após suspeita de recidiva, animal foi submetido à nodulectomia 36 dias 

depois do primeiro procedimento. No transcirúrgico observou-se neoplasia disseminada por toda cavidade abdominal e no 

local de retirada do nódulo primário mesogástrico, nódulo muito aumentado. Realizada eutanásia durante a cirurgia pela 

impossibilidade de nodulectomia completa. Durante a necropsia, na cavidade abdominal notou-se massa brancacenta de 

consistência firme aderida ao peritônio e massa em todo epiplon semelhante a anterior, além de nódulos na superfície 

abdominal do diafragma na inserção da veia cava. Em cavidade torácica visualizou-se hidrotórax, pulmões retraídos, 

congestos, com múltiplas neoformações difusas. Encontrados também nódulos esbranquiçados em mesentério e na 

superfície serosa das alças intestinais, e nódulos firmes em mucosa uterina. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Em 2014, no Brasil, estima-se que cerca de 57.000 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama, onde o 

diagnóstico tardio aumenta a taxa de mortalidade. Na medicina veterinária, estima-se que 198 em cada 100.000 cadelas 

desenvolvam neoplasias mamárias a cada ano, sendo assim neoplasia comum nessas fêmeas, com incidência duas a três 

vezes maior quando comparamos às mulheres. O histopatológico é fundamental para o diagnóstico. A avaliação rotineira do 

animal possibilita um diagnóstico precoce aumentando a chance de melhor prognóstico. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) “o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) “o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
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TITULO A LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO NO CENÁRIO EMPRESARIAL. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A liderança é um tema que merece atenção de profissionais de diversos segmentos. O líder tem um papel fundamental para 

a boa gestão de sua equipe, fazendo com que todos trabalhem em prol de um único objetivo, mantendo o foco em alcançar 

crescimento profissional e pessoal. Hunter (2004) aponta que liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. Observa-se 

indicadores nas organizações que estão prejudicando o bom andamento do ambiente de trabalho como falha na 

comunicação entre os líderes e seus liderados, conforme Cohn (2000) “o processo de comunicar ocorre de várias formas: 

falada, escrita, eletrônica, gestual ou uma combinação dessas e em um contexto de códigos amplamente compartilhados, 

com os quais se constroem as definições sobre as coisas do mundo”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificar a importância da comunicação dentro da liderança a fim de garantir que os colaboradores trabalhem de forma 

conjunta e alinhada aos objetivos da organização. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de um estudo bibliográfico e exploratório com fontes e citações de artigos científicos que ajudem no sentido de 

investigar e compreender o impacto da comunicação sobre a liderança nas empresas 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Dos resultados encontrados vê-se que a influência e o fundamento da liderança eficaz dentro das organizações são de suma 

importância para o bom desempenho da equipe, porém com a existência de uma má comunicação entre líderes e os 

liderados possibilita situação desfavorável na organização. Com base nesse indicador negativo existe a necessidade 

urgente de melhorias, pois esse fato acaba prejudicando o bom funcionamento da empresa uma vez que as ideias 

contradizem uns dos outros. E a melhoria numa comunicação eficaz fará com que possam conquistar os objetivos e metas 

da organização, gerando ótimos resultados através da satisfação, pois de acordo com Robbins (2010), “a comunicação 

dentro do grupo é um mecanismo fundamental para que seus participantes expressem suas satisfações ou insatisfações”. A 

comunicação efetiva na organização, se torna fundamental para a execução de um bom trabalho, tendo em vista uma 

empresa mais transparente e confiável, assim como consequência acarreta a melhoria dos serviços prestados a empresa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui se que uma comunicação eficaz causa impactos produtivos nas equipes em conjunto com seus líderes, tornando um 

ambiente agradável e amistoso para todos, e a produtividade do setor só tende a crescer. Quando uma organização se 

preocupa com os problemas existentes e procura saná-los o quanto antes reflete diretamente na lucratividade da empresa 

trazendo benefícios e crescimento profissional para todos. Sendo assim, a comunicação deve ser clara e objetiva para que 

possam ter a mesma informação e atingir as metas estabelecidas pela organização, consequência da satisfação. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Análise de Processos 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A análise de processos é de suma importância a qualquer empresa em qualquer fase de sua existência e independente de 

seu porte e segmento. Mas para que a analise e a melhoria de processos de negócios tenha maiores chances de atingir os 

objetivos desejados estas etapas devem ser conduzidas de acordo com as melhores práticas. A Analise de processos busca 

sempre o entendimento e otimização de cada ação, com o objetivo de melhoria dos processos resultando em possíveis 

eliminações de e redução do tempo de conclusão das etapas do processo. 
 

 

 
OBJETIVOS O objetivo geral deste trabalho é compreender a gestão por processos e a análise de processos. 

 

Adotar-se-à a pesquisa bibliográfica como metodologia desta pesquisa. Segundo Bervian e Cervo (1996), a pesquisa 

METODOLOGIA 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental, busca conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A análise de Processo dentro das instituições constitui-se uma ferramenta de suma importância, é primeiro passo na busca 

de como a organização e processos funcionam. Trata-se de uma ferramenta que pertence à fase de melhorias. Segundo 

Capote (2011), com a realização da análise de processos, se cria um real e mais completo entendimento sobre como os 

processos de negócio, de gestão ou de apoio são, realmente, realizados. Deve-se buscar, com a análise de processos, uma 

visão imparcial. É o momento de se levantar o máximo de informação necessária para a boa retratação e conhecimento do 

processo. Somente com a análise de processos é que iremos possibilitar a realização de melhorias, afinal, só podemos 

propor mudanças em algo que conhecemos. Finalmente, a fase de análise de processos deve retratar fielmente o que está 

acontecendo no negócio, não o que se deseja.”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir que a análise de processos está presente desde o começo da humanidade e, desde então, os seres 

humanos têm analisado e reinventado formas de melhorias constantemente, nas pequenas, médias e grandes empresas. A 

análise de processos é uma ferramenta estratégica que proporciona às instituições a possibilidade de melhorias, não 

apenas na otimização de processos, mas também na redução de custos. 
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TITULO Diagnóstico e tratamento de anemia hemolítica imunomediada secundária a erliquiose canina em um cão – Relato de caso 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A erliquiose canina é uma doença causada pela bactéria do gênero Ehrlichia spp que invade e se multiplica dentro dos 

leucócitos, plaquetas e medula óssea. Tem alta prevalência no Brasil e seu principal vetor é o Rhipicephalus sanguineus. As 

manifestações clínicas são: esplenomegalia, linfadenomegalia, febre, anorexia, hemorragia. Ocorre também um 

comprometimento imunológico podendo levar à anemia hemolítica imunomediada (AHIM). 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho foi relatar um caso AHIM secundária a erliquiose canina, abordando seu diagnóstico, tratamento e 

resposta a terapia instituída. 
 

Canina, fêmea, SRD, 2 anos foi atendida no HOVET UNISA em abril de 2016 com histórico de apatia, ataxia e apetite seletivo 

há 6 dias. No exame físico animal apresentava mucosas hipocoradas e hipertermia, suspeitou-se de hemoparasitose. Foi 

coletado hemograma e sorologia com titulação para Ehrlichia. As alterações encontradas foram: Hematócrito 21% (37-55%); 

Plaquetas 25.000/(#38)#956;L (200.000-500.000/(#38)#956;L), leucócitos 4.300/(#38)#956;L (6.000-17.000/(#38)#956;L) 

e sorologia 1:160 (Resultados acima 1:40 são considerados positivos). Foi instituído a seguinte terapia: Dipropionato de 

METODOLOGIA 
imidocarb 5mg/kg, doxiciclina 10 mg/kgSID e prednisona 2 mg/kgBID. Em retorno tutora relatou presença de melena nas 

fezes, foi repetido um novo hematócrito: 16%, portanto, foi realizado transfusão de concentrado de hemácias com boa 

resposta, optou-se a partir daí, por prescrever micofenolato de sódio 10 mg/kgBID. Após início da medicação, animal 

apresentou significativa melhora. Com a normalização de exames complementares iniciou-se o desmame da prednisona e 

posteriormente do micofenolato. Após seis meses de tratamento com o micofenolato, o mesmo foi suspenso pois não 

haviam alterações laboratoriais, nem sistêmicas que justificassem seu uso. Desde outubro de 2016, animal vem em 

acompanhamento e apresenta bom estado geral. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O relato deste trabalho mostrou o caso de um cão o qual apresentou AHIM secundária a erliquiose canina, que ocorria de 

forma crônica e por comprometimento do sistema imune se tornou uma AHIM que só apresentou um bom controle após o 

início do micofenolato de sódio, fármaco que em grande parte dos casos é de primeira escolha para essas alterações 

imunomediadas. Após aproximadamente seis meses de tratamento, houve cura do quadro clínico e animal se mantém em 

bom estado geral até o presente momento. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A erliquiose canina é uma doença infecciosa importante no cenário brasileiro, se diagnosticada precocemente e tratada de 

forma correta o prognóstico é bom. Porém em alguns casos mais crônicos o prognóstico passa a ser de reservado a ruim. O 

tutor deve ser orientado sobre a importância de não interromper o tratamento e ter ciência de que o mesmo será longo. 
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TITULO A importância do Método Canguru para o Vínculo Mãe e Bebê 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A prática do Método Canguru no Brasil é uma política instituída pelo Ministério da Saúde desde o ano 2000. Sua inserção é 

fundamental para a atenção às relações afetivas significativas do recém-nascido com seus pais, avós e irmãos. Essa 

abrangência vem da compreensão de que o sucesso é determinado pela construção de vínculos que irão garantir sua 

inclusão na vida familiar, sendo fundamental assegurar esse cuidado juntamente com o aleitamento materno, o retorno às 

consultas e a garantia da imunização, para o recém-nascido internado em unidade neonatal, e em sua alta hospitalar. O 

Método Canguru no Brasil, consiste em manter o recém-nascido em contato pele-a-pele, somente de fralda, na posição 

vertical junto ao peito da mãe ou do pai, devendo ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada pela equipe de 

saúde devidamente qualificada. O Método Canguru no Brasil, é configurado em três etapas, onde é promovido e garantido 

proximidade da mãe, despertando sensações ao recém-nascido sobre o cheiro materno, seu ritmo e personalidade além de 

descobrir o peito, que vai lhe alimentar. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar a importância do Método Canguru para o vínculo mãe-bebê. 

 

Revisão de literatura, realizada por meio da busca de periódicos da Scielo e Medline indexados nas bases de dados da 

METODOLOGIA Biblioteca Virtual de Saúde. Inclui-se neste estudo artigos completos disponíveis gratuitamente, recorte temporal dos 

últimos anos e em língua portuguesa e utilizando-se 2 artigos. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

O Método Canguru mostra que está diretamente ligado ao vínculo familiar, aleitamento materno e que deve ser propagado, 

principalmente por reduzir a mortalidade de recém-nascidos e que é de suma importância para o vínculo familiar e 

desenvolvimento cerebral. A utilização do Método Canguru é facilitador que promove interação familiar, conforto ao recém- 

nascido durante, por exemplo, procedimentos dolorosos, reduz a mortalidade neonatal em pré-termos, aumenta a ocitocina 

que reduz ansiedade dos pais e do recém-nascido, acelera a maturação cerebral, melhora a qualidade do sono além de 

prevenir infecções. Os benefícios vão além da tríade mãe-bebê-pai. Frente ao grande número de nascimentos prematuros, 

há um impacto (de custos administrativos) junto aos serviços de saúde que através dessa ferramenta, esses custos são 

reduzidos. Junto à equipe, vale lembrar o enfermeiro de promove ambiência com garantia de conforto pra facilitar a 

participação dos pais, fortalecendo o acolhimento e a interação com a equipe. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Evidenciou-se a necessidade da prática do Método Canguru por ser um facilitador que aumenta o vínculo familiar e o 

empoderamento parenteral. 
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TITULO A importância das políticas de Recursos Humanos no cenário empresarial. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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TITULO A importância das políticas de Recursos Humanos no cenário empresarial. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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LUCIANA CELESTINO. 

 
TITULO A importância das políticas de Recursos Humanos no cenário empresarial. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Diante dos avanços tecnológicos e, sobretudo, da competitividade, o estímulo quanto à busca de estratégias capazes de 

difundir procedimentos e técnicas que promovem a importância de investir no capital humano tornou-se fundamental dentro 

do mercado globalizado. Segundo Oliveira apud Franceschini (2013), afirma que muitas organizações associam a área de 

Recursos Humanos (RH) com gastos, destacando outros setores como mais rentáveis, porém, não percebem o quão 

estratégico é a área de RH, que traz grandes contribuições para o crescimento da organização, bem como um diferencial 

competitivo no mercado. Assim, implementar políticas de RH para obter esse direcionamento é fundamental, pois de acordo 

com Chavienato (2009, p. 124) “As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização 

pretende lidar com seus membros, e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Promover a importância das políticas de RH, como um guia de conjunto de processos, competências, práticas e normas que 

objetivam o crescimento organizacional e o aperfeiçoamento do capital humano. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e exploratória. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Observa-se que, ainda hoje, há empresas que não possuem políticas de RH que visam à moderna gestão, assim, 

permanecendo com uma visão retrógrada que dificulta a condução dos seus processos e, respectivamente, o 

desenvolvimento da organização, bem como do seu pessoal. De acordo com Costa et al. (2011), visando o cenário 

globalizado, as empresas são obrigadas a buscarem alternativas diferenciadas e ações para se manterem. Neste contexto, 

torna-se importante o estímulo de um planejamento estratégico voltado às políticas e diretrizes que estão associadas aos 

subsistemas de RH, como contratação, recompensas e desenvolvimento. Segundo Franceschini (2013, p. 9) “Por estratégico 

entende-se uma gestão com visão de futuro, que adote medidas preventivas, antecipando-se as prováveis ocorrências e 

problemas”. Deste modo, implementar as políticas traz grandes benefícios à organização, como lucratividade, comunicação 

efetiva, contratações assertivas e aumento da produtividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, para que as empresas consigam se destacar no cenário empresarial e criar rentabilidade e eficácia em seu 

negócio, é de suma importância a implementação das políticas de RH que viabilizam a moderna gestão, de forma a tornar 

um setor mais estratégico para o crescimento e sucesso da organização, além de conduzir o melhor aproveitamento do 

capital humano. 
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TITULO SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE DE CASO A PARTIR DE UM INQUÉRITO POLICIAL 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Botega, (2014), relaciona os pensamentos, planos e tentativas de suicídio a eventos estressores, com plano de fundo, 

dificuldades em lidar com múltiplas combinações de fatores como doenças mentais, doenças crônicas, perda de autonomia, 

desemprego, colapso existencial, vergonha, desilusão, entre outros, ressalta a necessidade do olhar subjetivo para cada ser 

humano. Os motivos que ocasionam ao suicídio são diversos, mas o sofrimento é a causa pertinente. Partindo, desses 

motivos gera a utilização da autopsia psicológica com objetivo de ter um melhor entendimento do ato suicida, pois ela é uma 

ferramenta utilizada pela Psicologia para situações que ocorrem o suicídio (Hjelmeland, 2012). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Baseados na autópsia psicológica, analisar um inquérito policial de um suicídio executado por um adolescente, buscando 

identificar quais foram os fatores predisponentes. 
 

O presente projeto de pesquisa será de revisão bibliográfica e analise documental, por meio da consulta a inquérito com 

METODOLOGIA 
auxílio da autópsia psicológica para compreensão dos conteúdos coletados com objetivo de empreender a analogia 

juntamente com a literatura sobre os motivos que levam o adolescente acometer o suicídio. Será dividida em três etapas: 

Levantamento da literatura; análise de inquérito; e discussão com a literatura. 
 
 

 
RESULTADOS 

• Compreensão dos aspectos subjetivos do sujeito a partir de um olhar cuidadoso para alguns dos possíveis fatores 

desencadeantes da tomada de decisão da prática suicida. • Levantamento de dados para estudantes e possíveis 

interessados acerca do tema. • Ampliar a discussão do tema suicídio, com intenção de instigar novas pesquisa 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Com o fundamento deste estudo decorreu analisar que o suicídio na adolescência traz uma necessidade de falar sobre, pois 

se tornou no século XXI uma estatística que vem crescendo nos últimos anos. Um grande sinal de alerta para as políticas 

públicas, pois em 90 % dos casos podem ser prevenidos. Os estudos apontam que a prevenção é importante não são as 

estatísticas e sim a prevenção. Contribuir para a sociedade os sinais de alerta, que pode levar uma pessoa a acometer o ato 

do suicídio, se torna não somente o papel dos profissionais da saúde, mas um dever de todos os cidadãos de proporcionar 

ajuda a quem está desesperado. 
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TITULO SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE DE CASO A PARTIR DE UM INQUÉRITO POLICIAL 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Botega, (2014), relaciona os pensamentos, planos e tentativas de suicídio a eventos estressores, com plano de fundo, 

dificuldades em lidar com múltiplas combinações de fatores como doenças mentais, doenças crônicas, perda de autonomia, 

desemprego, colapso existencial, vergonha, desilusão, entre outros, ressalta a necessidade do olhar subjetivo para cada ser 

humano. Os motivos que ocasionam ao suicídio são diversos, mas o sofrimento é a causa pertinente. Partindo, desses 

motivos gera a utilização da autopsia psicológica com objetivo de ter um melhor entendimento do ato suicida, pois ela é uma 

ferramenta utilizada pela Psicologia para situações que ocorrem o suicídio (Hjelmeland, 2012). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Baseados na autópsia psicológica, analisar um inquérito policial de um suicídio executado por um adolescente, buscando 

identificar quais foram os fatores predisponentes. 
 

O presente projeto de pesquisa será de revisão bibliográfica e analise documental, por meio da consulta a inquérito com 

METODOLOGIA 
auxílio da autópsia psicológica para compreensão dos conteúdos coletados com objetivo de empreender a analogia 

juntamente com a literatura sobre os motivos que levam o adolescente acometer o suicídio. Será dividida em três etapas: 

Levantamento da literatura; análise de inquérito; e discussão com a literatura. 
 
 

 
RESULTADOS 

• Compreensão dos aspectos subjetivos do sujeito a partir de um olhar cuidadoso para alguns dos possíveis fatores 

desencadeantes da tomada de decisão da prática suicida. • Levantamento de dados para estudantes e possíveis 

interessados acerca do tema. • Ampliar a discussão do tema suicídio, com intenção de instigar novas pesquisa 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Com o fundamento deste estudo decorreu analisar que o suicídio na adolescência traz uma necessidade de falar sobre, pois 

se tornou no século XXI uma estatística que vem crescendo nos últimos anos. Um grande sinal de alerta para as políticas 

públicas, pois em 90 % dos casos podem ser prevenidos. Os estudos apontam que a prevenção é importante não são as 

estatísticas e sim a prevenção. Contribuir para a sociedade os sinais de alerta, que pode levar uma pessoa a acometer o ato 

do suicídio, se torna não somente o papel dos profissionais da saúde, mas um dever de todos os cidadãos de proporcionar 

ajuda a quem está desesperado. 
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TITULO SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE DE CASO A PARTIR DE UM INQUÉRITO POLICIAL 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Botega, (2014), relaciona os pensamentos, planos e tentativas de suicídio a eventos estressores, com plano de fundo, 

dificuldades em lidar com múltiplas combinações de fatores como doenças mentais, doenças crônicas, perda de autonomia, 

desemprego, colapso existencial, vergonha, desilusão, entre outros, ressalta a necessidade do olhar subjetivo para cada ser 

humano. Os motivos que ocasionam ao suicídio são diversos, mas o sofrimento é a causa pertinente. Partindo, desses 

motivos gera a utilização da autopsia psicológica com objetivo de ter um melhor entendimento do ato suicida, pois ela é uma 

ferramenta utilizada pela Psicologia para situações que ocorrem o suicídio (Hjelmeland, 2012). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Baseados na autópsia psicológica, analisar um inquérito policial de um suicídio executado por um adolescente, buscando 

identificar quais foram os fatores predisponentes. 
 

O presente projeto de pesquisa será de revisão bibliográfica e analise documental, por meio da consulta a inquérito com 

METODOLOGIA 
auxílio da autópsia psicológica para compreensão dos conteúdos coletados com objetivo de empreender a analogia 

juntamente com a literatura sobre os motivos que levam o adolescente acometer o suicídio. Será dividida em três etapas: 

Levantamento da literatura; análise de inquérito; e discussão com a literatura. 
 
 

 
RESULTADOS 

• Compreensão dos aspectos subjetivos do sujeito a partir de um olhar cuidadoso para alguns dos possíveis fatores 

desencadeantes da tomada de decisão da prática suicida. • Levantamento de dados para estudantes e possíveis 

interessados acerca do tema. • Ampliar a discussão do tema suicídio, com intenção de instigar novas pesquisa 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Com o fundamento deste estudo decorreu analisar que o suicídio na adolescência traz uma necessidade de falar sobre, pois 

se tornou no século XXI uma estatística que vem crescendo nos últimos anos. Um grande sinal de alerta para as políticas 

públicas, pois em 90 % dos casos podem ser prevenidos. Os estudos apontam que a prevenção é importante não são as 

estatísticas e sim a prevenção. Contribuir para a sociedade os sinais de alerta, que pode levar uma pessoa a acometer o ato 

do suicídio, se torna não somente o papel dos profissionais da saúde, mas um dever de todos os cidadãos de proporcionar 

ajuda a quem está desesperado. 
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TITULO Publicidade para Deficientes visuais 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo para abrir uma startup no setor de publicidade, foi realizada uma 

pesquisa sobre o conceito da economia criativa e indústria criativa, como o setor de publicidade se comporta na atual 

economia do país, tendências para o mercado de publicidade, e pesquisas sobre as agências e startups inovadoras que 

trabalham no setor. 
 

 

 
OBJETIVOS Usar métodos comunicacionais e adapta-los para os deficientes visuais. 

 

O foco do trabalho é aproveitar os espaços vazios presentes nos produtos descartáveis para anunciar, além de adaptá-los e 

METODOLOGIA transcrevê-los para o braille, visando o público deficiente visual, sendo vinculados em bares e restaurantes nas zonas sul e 

oeste da cidade de São Paulo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Trabalhariamos com os produtos descartáveis biodegradáveis nos tamanhos de 200 ml para os copos em bares e 100 ml 

para restaurantes, e nos tamanhos padrões para guardanapos e papéis de bandeja, sendo veiculados nos bares e 

restaurantes das zonas sul e oeste da cidade de São Paulo, zonas onde se encontra um maior número desses 

estabelecimentos. A segunda proposta de valor é a adaptação dos anúncios para o braille, isso se deve ao fato de pessoas 

com deficiência visual não serem vistas como potenciais consumidores finais. Embora isto ocorra devido a uma grande 

diversidade de deficiências que possuem um poder de compra maior. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A adaptação de produtos descartáveis presentes no nosso dia-a-dia podem ter seus espaços melhores aproveitados tanto 

para um público quase não explorado e as empresas que gostariam de aumentar seu lucro. 
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TITULO Publicidade para Deficientes visuais 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo para abrir uma startup no setor de publicidade, foi realizada uma 

pesquisa sobre o conceito da economia criativa e indústria criativa, como o setor de publicidade se comporta na atual 

economia do país, tendências para o mercado de publicidade, e pesquisas sobre as agências e startups inovadoras que 

trabalham no setor. 
 

 

 
OBJETIVOS Usar métodos comunicacionais e adapta-los para os deficientes visuais. 

 

O foco do trabalho é aproveitar os espaços vazios presentes nos produtos descartáveis para anunciar, além de adaptá-los e 

METODOLOGIA transcrevê-los para o braille, visando o público deficiente visual, sendo vinculados em bares e restaurantes nas zonas sul e 

oeste da cidade de São Paulo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Trabalhariamos com os produtos descartáveis biodegradáveis nos tamanhos de 200 ml para os copos em bares e 100 ml 

para restaurantes, e nos tamanhos padrões para guardanapos e papéis de bandeja, sendo veiculados nos bares e 

restaurantes das zonas sul e oeste da cidade de São Paulo, zonas onde se encontra um maior número desses 

estabelecimentos. A segunda proposta de valor é a adaptação dos anúncios para o braille, isso se deve ao fato de pessoas 

com deficiência visual não serem vistas como potenciais consumidores finais. Embora isto ocorra devido a uma grande 

diversidade de deficiências que possuem um poder de compra maior. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A adaptação de produtos descartáveis presentes no nosso dia-a-dia podem ter seus espaços melhores aproveitados tanto 

para um público quase não explorado e as empresas que gostariam de aumentar seu lucro. 
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abr. 2018. OPÇÕES DE INVESTIMENTO PARA STARTUPS EM ESTÁGIO INICIAL. Abstartups. Disponível em: . Acesso em: 24 

abr. 2018. CAMILA PORTO. Formato de anúncio no facebook: conheça os tipos e qual situação usar cada um deles. 

Disponível em: . Acesso em: 15 mai. 2018. 
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TITULO Publicidade para Deficientes visuais 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo para abrir uma startup no setor de publicidade, foi realizada uma 

pesquisa sobre o conceito da economia criativa e indústria criativa, como o setor de publicidade se comporta na atual 

economia do país, tendências para o mercado de publicidade, e pesquisas sobre as agências e startups inovadoras que 

trabalham no setor. 
 

 

 
OBJETIVOS Usar métodos comunicacionais e adapta-los para os deficientes visuais. 

 

O foco do trabalho é aproveitar os espaços vazios presentes nos produtos descartáveis para anunciar, além de adaptá-los e 

METODOLOGIA transcrevê-los para o braille, visando o público deficiente visual, sendo vinculados em bares e restaurantes nas zonas sul e 

oeste da cidade de São Paulo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Trabalhariamos com os produtos descartáveis biodegradáveis nos tamanhos de 200 ml para os copos em bares e 100 ml 

para restaurantes, e nos tamanhos padrões para guardanapos e papéis de bandeja, sendo veiculados nos bares e 

restaurantes das zonas sul e oeste da cidade de São Paulo, zonas onde se encontra um maior número desses 

estabelecimentos. A segunda proposta de valor é a adaptação dos anúncios para o braille, isso se deve ao fato de pessoas 

com deficiência visual não serem vistas como potenciais consumidores finais. Embora isto ocorra devido a uma grande 

diversidade de deficiências que possuem um poder de compra maior. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A adaptação de produtos descartáveis presentes no nosso dia-a-dia podem ter seus espaços melhores aproveitados tanto 

para um público quase não explorado e as empresas que gostariam de aumentar seu lucro. 
 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

SEBRAE. Representação comercial. Disponível em: . Acesso em: 29 abr. 2018. SICON. Falando de sustentabilidade - copos 

descartáveis. Disponível em: . Acesso em: 29 abr. 2018. SILVA, Zander Campos Da. Dicionário de marketing e propaganda. 

Rio de Janeiro: Pallas, 1976. 200 p. SLACK, Nigel. Administração da produção. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. 169 p. 
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TITULO Publicidade para Deficientes visuais 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo para abrir uma startup no setor de publicidade, foi realizada uma 

pesquisa sobre o conceito da economia criativa e indústria criativa, como o setor de publicidade se comporta na atual 

economia do país, tendências para o mercado de publicidade, e pesquisas sobre as agências e startups inovadoras que 

trabalham no setor. 
 

 

 
OBJETIVOS Usar métodos comunicacionais e adapta-los para os deficientes visuais. 

 

O foco do trabalho é aproveitar os espaços vazios presentes nos produtos descartáveis para anunciar, além de adaptá-los e 

METODOLOGIA transcrevê-los para o braille, visando o público deficiente visual, sendo vinculados em bares e restaurantes nas zonas sul e 

oeste da cidade de São Paulo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Trabalhariamos com os produtos descartáveis biodegradáveis nos tamanhos de 200 ml para os copos em bares e 100 ml 

para restaurantes, e nos tamanhos padrões para guardanapos e papéis de bandeja, sendo veiculados nos bares e 

restaurantes das zonas sul e oeste da cidade de São Paulo, zonas onde se encontra um maior número desses 

estabelecimentos. A segunda proposta de valor é a adaptação dos anúncios para o braille, isso se deve ao fato de pessoas 

com deficiência visual não serem vistas como potenciais consumidores finais. Embora isto ocorra devido a uma grande 

diversidade de deficiências que possuem um poder de compra maior. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A adaptação de produtos descartáveis presentes no nosso dia-a-dia podem ter seus espaços melhores aproveitados tanto 

para um público quase não explorado e as empresas que gostariam de aumentar seu lucro. 
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TITULO Publicidade para Deficientes visuais 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo para abrir uma startup no setor de publicidade, foi realizada uma 

pesquisa sobre o conceito da economia criativa e indústria criativa, como o setor de publicidade se comporta na atual 

economia do país, tendências para o mercado de publicidade, e pesquisas sobre as agências e startups inovadoras que 

trabalham no setor. 
 

 

 
OBJETIVOS Usar métodos comunicacionais e adapta-los para os deficientes visuais. 

 

O foco do trabalho é aproveitar os espaços vazios presentes nos produtos descartáveis para anunciar, além de adaptá-los e 

METODOLOGIA transcrevê-los para o braille, visando o público deficiente visual, sendo vinculados em bares e restaurantes nas zonas sul e 

oeste da cidade de São Paulo. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Trabalhariamos com os produtos descartáveis biodegradáveis nos tamanhos de 200 ml para os copos em bares e 100 ml 

para restaurantes, e nos tamanhos padrões para guardanapos e papéis de bandeja, sendo veiculados nos bares e 

restaurantes das zonas sul e oeste da cidade de São Paulo, zonas onde se encontra um maior número desses 

estabelecimentos. A segunda proposta de valor é a adaptação dos anúncios para o braille, isso se deve ao fato de pessoas 

com deficiência visual não serem vistas como potenciais consumidores finais. Embora isto ocorra devido a uma grande 

diversidade de deficiências que possuem um poder de compra maior. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A adaptação de produtos descartáveis presentes no nosso dia-a-dia podem ter seus espaços melhores aproveitados tanto 

para um público quase não explorado e as empresas que gostariam de aumentar seu lucro. 
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TITULO VALORIZAÇÃO DA PETIÇÃO DE AJUDA EM RISCO DE SUICÍDIO 
 
 

 
INTRODUCAO 

O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais e idades. Todavia, o 

suicídio pode ser prevenido. Desta forma, incentivar a solicitação de ajuda e reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou 

em outrem, pode ser o primeiro e mais importante passo.1 
 

 

 
OBJETIVOS Abordar estatísticas relacionadas à indispensabilidade de pedir ajuda em risco de suicídio. 

 

A pesquisa trata-se de uma revisão de materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde com enfoque em um Folheto 

METODOLOGIA (2017), uma Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio (2017) e uma Cartilha Saber, agir e prevenir (2017). Os descritores 

utilizados foram: suicídio, estatística e dados numéricos e depressão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A abordagem de temas como suicídio tem sido silenciada, onde se alega que para noticiar o assunto nos meios de 

comunicação deve-se ter “receio” para evitar o efeito contágio. Entretanto, um problema de tamanha magnitude em que as 

estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, apontam dados alarmantes. À título de exemplo, 800 mil 

pessoas tiram a própria vida por ano e é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, ora, no Brasil de 

acordo com Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 2017, afirma que aproximadamente 11 mil pessoas tiram a 

própria vida, por ano, além disso, é a quarta causa de morte entre 15 a 29 anos, é também a terceira maior causa homens e 

oitava maior causa dentre as mulheres. Em suma, a mortalidade é 3,6 vezes maior entre os homens, bem como é mais 

prevalente nas populações idosas, indígenas entre 10 e 19 anos, e solteiros, viúvos e divorciados. Nota-se que os dados 

crescem, não podendo ser negligenciados, afinal, sabe-se que hoje que o suicídio pode ser prevenido. Uma comunicação 

correta, responsável e ética é uma ferramenta de extrema valia, incluindo o primordial passo que é a petição de ajuda como 

ferramenta inescusável no tratamento. Ademais, existe o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio onde disponibiliza 

materiais, metas e ações de capacitações que visam a redução de tentativas e mortes por suicídio. Finda-se abordando que 

o modelo anatômico patológico bastante evidente na sociedade acaba por tratar apenas as consequências de uma 

enfermidade visível. Sendo assim, ao referir-se acerca do autocídio não deve haver hesitações para doenças de cunho 

emocional que posteriormente poderão ser evidenciadas naquilo que é tangível, o corpo humano. (1-2-3) 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que, em concordância com os escritos utilizados, cabe ao profissional de saúde possuir conhecimento sobre as 

estatísticas alarmantes juntamente à utilização da comunicação como instrumento de ajuda na prevenção ao suicídio (1-2) 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1- Ministério da Saúde, Centro de Apoio Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde. Suicídio: Saber, agir e prevenir. Rio 

Grande do Sul: Ministério da Saúde; [2017?]. 2- Ministério da Saúde. Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio. Rio 

Grande do Sul: Ministério da Saúde; [2017?]. 3- Ministério da Saúde. Suicídio: Saber, agir e prevenir. Rio Grande do Sul: 

Ministério da Saúde; [2017?]. 
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TITULO VALORIZAÇÃO DA PETIÇÃO DE AJUDA EM RISCO DE SUICÍDIO 
 
 

 
INTRODUCAO 

O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais e idades. Todavia, o 

suicídio pode ser prevenido. Desta forma, incentivar a solicitação de ajuda e reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou 

em outrem, pode ser o primeiro e mais importante passo.1 
 

 

 
OBJETIVOS Abordar estatísticas relacionadas à indispensabilidade de pedir ajuda em risco de suicídio. 

 

A pesquisa trata-se de uma revisão de materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde com enfoque em um Folheto 

METODOLOGIA (2017), uma Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio (2017) e uma Cartilha Saber, agir e prevenir (2017). Os descritores 

utilizados foram: suicídio, estatística e dados numéricos e depressão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A abordagem de temas como suicídio tem sido silenciada, onde se alega que para noticiar o assunto nos meios de 

comunicação deve-se ter “receio” para evitar o efeito contágio. Entretanto, um problema de tamanha magnitude em que as 

estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, apontam dados alarmantes. À título de exemplo, 800 mil 

pessoas tiram a própria vida por ano e é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, ora, no Brasil de 

acordo com Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 2017, afirma que aproximadamente 11 mil pessoas tiram a 

própria vida, por ano, além disso, é a quarta causa de morte entre 15 a 29 anos, é também a terceira maior causa homens e 

oitava maior causa dentre as mulheres. Em suma, a mortalidade é 3,6 vezes maior entre os homens, bem como é mais 

prevalente nas populações idosas, indígenas entre 10 e 19 anos, e solteiros, viúvos e divorciados. Nota-se que os dados 

crescem, não podendo ser negligenciados, afinal, sabe-se que hoje que o suicídio pode ser prevenido. Uma comunicação 

correta, responsável e ética é uma ferramenta de extrema valia, incluindo o primordial passo que é a petição de ajuda como 

ferramenta inescusável no tratamento. Ademais, existe o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio onde disponibiliza 

materiais, metas e ações de capacitações que visam a redução de tentativas e mortes por suicídio. Finda-se abordando que 

o modelo anatômico patológico bastante evidente na sociedade acaba por tratar apenas as consequências de uma 

enfermidade visível. Sendo assim, ao referir-se acerca do autocídio não deve haver hesitações para doenças de cunho 

emocional que posteriormente poderão ser evidenciadas naquilo que é tangível, o corpo humano. (1-2-3) 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que, em concordância com os escritos utilizados, cabe ao profissional de saúde possuir conhecimento sobre as 

estatísticas alarmantes juntamente à utilização da comunicação como instrumento de ajuda na prevenção ao suicídio (1-2) 
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Grande do Sul: Ministério da Saúde; [2017?]. 2- Ministério da Saúde. Agenda Estratégica de Prevenção do Suicídio. Rio 
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TITULO 
PENSAMENTOS E SENTIMENTOS DA TRANSEXUALIDADE EM SÃO PAULO: A PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS DO CRD 

(CENTRO DE REFERÊNCIA E DEFESA DA DIVERSIDADE) 
 
 

 
INTRODUCAO 

A transexualidade é uma condição pela qual o indivíduo busca viver e ser aceito como um membro do sexo oposto daquele 

que foi designado por nascença, desse modo o transexual constrói uma identidade de gênero condizente com a do sexo 

anatômico oposto ao seu. 
 

 

 
OBJETIVOS Assim, este trabalho tem por objetivo: descrever o processo da transexualidade. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória-descritiva do tipo pesquisa de campo. Estudo realizado no CRD (Centro de 

Referência e Defesa da Diversidade) e constituído por transexuais usuárias do CRD em um período superior a três meses. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Segundo a filósofa Judith Butler, a identidade de gênero é instituída através da repetição estilizada de atos performativos, e 

gênero é formado por esta estilização do corpo, ou seja, você teatraliza, através de gestos corporais, falas, movimentos, os 

papéis e as encenações, dando a sensação de um gênero estabelecido, que está em constante transformação. Todos nós 

temos a necessidade de uma autoimagem positiva e essa necessidade abastece ideias motivacionais e cognitivas 

preconcebidas destinadas a auxiliar pessoas a se sentirem bem consigo mesmas, existem essencialmente duas maneiras de 

se conseguir uma autoimagem positiva: por meio de suas próprias realizações ou pelos grupos aos quais o indivíduo 

pertence. Se uma pessoa consegue criar, realizar ou alcançar algum objetivo por si mesma se sentirá bem sobre si e sobre 

suas habilidades. As transexuais trazem consigo diversos grupos que supostamente se enquadram, como o de pessoas 

consideradas desviantes, anormais, excêntricas; fazem parte da parcela populacional que possui famílias em vulnerabilidade 

social e econômica devido ao preconceito que se constitui em torno destes sujeitos; assim como integram o grupo social de 

pessoas que, para terem acesso às transformações corporais se submetem a tratamentos hormonais e à cirurgia de 

redesignação ou readequação genital. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ao realizar as entrevistas fonografadas, em ambiente fechado, verificou-se a complexidade do processo transexualizador e a 

teatralização do gênero, que facilitou a compressão do objetivo proposto. O questionário com perguntas abertas e fechadas 

conseguiu mostrar discretamente a vida das trans, bem como, a redescoberta do gênero que prevaleceu na infância, os 

processos terapêuticos que ditaram como algo muito importante no processo; a negação familiar logo após a descoberta e 

a vulnerabilidade social e econômica emergente na vida das participantes. Dada à importância do assunto, conclui-se que o 

gênero é algo cultural e que ocorre uma modulação com o decorrer do tempo, isso não modifica a cresça e nem tão pouco 

os princípios de ser humano. Faz-se necessário um olhar sensível para enxergar além da aparência. 
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ALEXANDRE FERREIRA 

 
TITULO Mulheres sem filhos e a mudança no papel da mulher 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A diferenciação entre homens e mulheres está na formação cultural, nas representações, nas imagens que se fazem do 

masculino e do feminino A mulher por muito tempo estava ligada aos afazeres domésticos, sem visibilidade, enquanto que 

aos homens são destinadas e preparados desde crianças a funções mais qualificadas e valorizadas na sociedade. Além de 

tais tarefas, as mulheres também são responsáveis, pela reprodução, essa atribuição do sexo feminino inclui a gravidez, o 

parto e a amamentação, funções para as quais a mulher está biologicamente preparada. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é analisar o porque as taxas de natalidade estão reduzindo no Brasil e no mundo, compreender o 

porque as mulheres tem menos filhos do que seus antepassados A busca por essa pesquisa tem papel fundamental para 

entender uma variedade de questões que envolvem problemas ligados a população economicamente ativa ou inativa e 

previdência social, um exemplo é a Europa que tem taxas de natalidade baixíssimas fazendo com que a população idosa 

cresça causando um desfalque na aposentadoria, envelhecimento da população, fenômeno que cresce em todo o mundo 

inclusive no Brasil. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Para atingir os objetivos da pesquisa será utilizado bibliografias, sites especializados e artigos científicos e dados do IBGE 

(instituto brasileiro de geografia e estatísticas) 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONCLUSOES 

Na antiga tradição a mulher estava destinada ao papel da maternidade, criada para suprimir o pecado original da primeira 

mulher, elevou-a à condição de “rainha do lar”, dando-lhe uma autoridade simbólica sobre sua família. O trabalho da mulher 

fora de casa se iniciou a partir da Revolução Industrial que foi a transição do trabalho de manufatura no período entre 1760 e 

1840.A indústria tirou a mulher do lar por 14, 15 ou 16 horas diárias, expondo-a a uma atividade profissional em ambientes 

insalubres e cumprindo obrigações muitas vezes superiores às suas possibilidades físicas”.Posteriormente a mulher 

participou da primeira e segunda guerra mundial Atualmente as mulheres vem alcançando cada vez mais espaço no  

mercado de trabalho e nas universidades e isso alterou também a maneira de encarar o que antigamente era natural: o fato 

de ter filhos, pois atualmente as mulheres cada vez mais optam por terem menos filhos, serem mães mais velhas ou ate 

mesmo não terem filhos, e essa é uma tendência que vem ocorrendo em todo o mundo. Dados do IBGE mostram que a 

redução da natalidade é um fenômeno mundial que reflete as mudanças no papel da mulher que hoje prioriza a carreira 

profissional e os estudos postergando ou ate mesmo negando a maternidade pois hoje se trata de uma escolha da mulher e 

não uma imposição 
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TITULO Educação e sexualidade: Em que condições estamos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente trabalho problematiza a relação entre educação e sexualidade no âmbito do curso da Pedagogia, voltando-se 

para a análise da formação/ conhecimento do aluno de pedagogia perante este tema. Reconhecendo que apesar de todos os 

avanços tecnológicos e informacionais, algumas universidades e faculdades, não incluem o tema da sexualidade em sua  

grade, reportamos à admissão da concepção de sexualidade baseada numa percepção natural,tradicional. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar a importância da orientação sexual na formação do pedagogo 

 

O trabalho aborda a importância de tratar a orientação sexual na formação do pedagogo, por meio de uma pesquisa 

METODOLOGIA explicativa e documental sobre as manifestações sexuais e sexualidade que fazem parte da vida do ser humano desde o 

nascimento. 
 

 
 

RESULTADOS 

Todos nós fazemos parte de uma sociedade, nos tornando seres socioculturais, que de forma correta ou incorreta, estamos 

submetidos a uma educação sexual, desde o momento que nascemos. As ignorâncias sociais, os tabus, e por muitas vezes 

os falsos conceitos morais muito têm contribuído para uma divisão em nossa sociedade, primeiro temos a superexposição 

do corpo e da sexualidade humana, e em seguida o moralismo constante que ocasiona o retrocesso por gerações impedindo 

a discussão da sexualidade de forma consciente e completa. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Entender o caráter social expressos no sujeito, é a forma de entender o silenciamento da sexualidade humana em relação a 

educação. Contudo o formando de pedagogia não se sente preparado para sexualidade no ambiente escolar e o currículo do 

curso não contempla a sexualidade para nortear o processo formativo e seus discursos institucionais não vem sendo 

suficientes para a construção de conceitos pelos formandos. 
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TITULO O acompanhante na Unidade Neonatal: a percepção dos profissionais de enfermagem 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A participação familiar na Unidade Neonatal vem sendo cada vez mais estimulada, tendo como um dos objetivos fortalecer o 

vínculo social dos recém- nascidos, porém essa prática requer dos profissionais de saúde, principalmente da equipe de 

enfermagem que estabelece contato contínuo com os pacientes e acompanhantes, além de conhecimentos técnicos e 

científicos, um bom relacionamento interpessoal, visando uma assistência de qualidade, prática que torna- se um desafio 

para a equipe. 
 

 

 
OBJETIVOS Conhecer a percepção dos profissionais de enfermagem sobre o acompanhante na Unidade Neonatal. 

 

Trata- se de um estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa, realizado por meio de questionário semi- 

METODOLOGIA 
estruturado. Pesquisa realizada em uma maternidade escola localizada na Zona Norte de São Paulo. Participaram da 

pesquisa treze profissionais de enfermagem: enfermeiros, técnicos e auxiliares atuantes na Unidade Neonatal deste 

hospital. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

As leituras das categorias apontaram como resultados desta pesquisa que o profissional de enfermagem percebe a 

importância da presença dos pais na manutenção e fortalecimento do vínculo, o empoderamento da maternagem, a 

participação ativa na evolução do quadro clínico, indo ao encontro da literatura que aponta os pais como figura fundamental 

nesses aspectos.1,2,3 É de fundamental importância porque os pais transmitem para o bebê conforto, carinho, muitos 

importantes para o vínculo mãe- bebê. (AE 7) Os pais podendo acompanhar o bebê ficam por dentro do diagnóstico... 

medicação ... internação. (Enf. 1) Conhecer o bebê que vão levar para casa, às vezes, o bebê internado tem cuidados 

diferentes de outros. (Enf. 3) Foram citadas algumas dificuldades em relação ao acompanhante no setor: Se tivéssemos 

mais funcionários poderíamos dar uma atenção maior ao familiar, muitas vezes ficamos divididos, a gente tem foco na 

criança, mas gostaríamos de conversar com a família, ver como está, fazer um acolhimento melhor ... porém a equipe é 

muito escassa.(Enf. 4) A comunicação para poder melhorar o convívio. (AE 2) Segundo a literatura, a comunicação é um 

instrumento vital para o exercício da enfermagem e essa deve ser utilizada de forma estruturada, não tratando- se apenas do 

simples ato de troca de mensagens.4 
 

 

 

CONCLUSOES 
Apesar do profissional de enfermagem reconhecer a relevância do acompanhante na Unidade Neonatal, toda complexidade 

atrelada a esse novo contexto, torna imprescindível à enfermagem redescobrir sua função na arte do cuidar. 
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LUCIANA CELESTINO 

 
TITULO FATOR CLIMA ORGANIZACIONAL: UM PROBLEMA UMA SOLUCÃO. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Atualmente, com o avanço da globalização, as organizações precisam se adaptar às constantes mudanças que ocorrem em 

todos os setores da economia. É primordial a capacidade de aprendizagem e de aceitar novas mudanças, pois com o 

aumento da competitividade e do número de informações disponíveis, é necessário que as organizações se reavaliem e 

busquem novas estratégias para crescer no mercado em que atuam. Mas pode variar de acordo com as empresas e as 

equipes, levando em consideração a cultura organizacional, trabalho em equipe, também a gestão de liderança e a 

motivação. Segundo Carvalho (1999), o clima Organizacional não é determinado por leis, regulamentos, tradições e 

instruções da organização ou dirigentes, mas sim pelas atitudes das pessoas 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar possíveis problemas dentro da organização e solucionar para ter um bom clima. 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo do Clima Organizacional nas empresas, realização através de livros e 

citações para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Clima organizacional da empresa Segundo Litwin (apud Luz, 2003, p. 13) é o “reflexo do estado de ânimo ou do grau de 

satisfação dos funcionários de uma empresa(...) é a atmosfera psicológica que envolve, o momento, a relação entre a 

empresa e seus funcionários”. Portanto, com o desenvolvimento do clima organizacional como uma ferramenta é essencial 

e objetiva para evitar problemas com as equipes e o desenvolvimento deles trazendo sempre resultados positivos para as 

organizações. Segundo Marchiori (2008, p. 209), “se organização é uma instituição social, constituída de pessoas e definida 

pelos seus papéis e relacionamentos, é fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a satisfação do 

funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário com a organização maior 

será o seu comprometimento”. De acordo com os conceitos existe um clima organizacional aplicável as empresas de 

qualquer natureza, que poderá melhorar a satisfação dos colaboradores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de discutir aspectos relacionados ao clima organizacional, 

notadamente no contexto para melhorar a gestão da empresa. A partir dos conteúdos desenvolvidos foi possível notar que 

um bom clima organizacional impulsiona a empresa na direção correta, auxiliando para que ela possa melhorar a motivação 

e a satisfação. A pesquisa de clima da empresa tem como tarefa mapear os ambientes internos para ter um diagnóstico, 

com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho visando melhoria na produtividade, e lucratividade. 
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TITULO CRISE EXISTENCIAL: A CURA ATRAVÉS DA VIAGEM 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Quando se trata de crise existencial ou vazio existencial, é uma fase pelo qual o indivíduo se questiona constantemente do 

seu propósito de vida e o que é a vida. É o momento que seu consciente lhe chama para analisar seu ‘eu’ que está 

desconectado com sua essência. Ao tratar de cura emocional, refere-se a pessoa conseguir equilíbrio entre o pensar e o 

sentir, de modo saudável. Analisou-se quando viajar traz uma cura emocional para pessoas que estão passando por uma 

crise existencial na fase adulto jovem, e procuram um auto-conhecimento de si mesmo, em novos lugares, como uma 

maneira de recomeçar. 
 

 

 
OBJETIVOS Investigar a cura emocional através da viagem, para pessoas com crise existencial na fase adulto jovem dos 18 a 40 anos. 

 

A presente pesquisa adotará a revisão bibliográfica, a qual realizará dentro da análise cura emocional/viagem, com aporte do 

METODOLOGIA 
filme “Comer, rezar e Amar” que verifica como a viagem trouxe benefícios para a personagem Liz Gilbert, e como ela lidou 

com mecanismos compensadores disfuncionais, imaturos, materialistas, para se tornar uma pessoa mais compassiva, 

equilibrada, empática, misericordiosa, inclusiva, humana, serena. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Entendeu-se que o ato viajar não é que proporciona uma cura emocional. Mas o fato do individuo está num ambiente pelo 

qual ele menos disposto a preocupação de julgamentos de conhecidos, o deixa a vontade de ser fiel a sua essência. Fazendo 

o refletir mais claramente quem é, quais seus sonhos e desejos. Mudar vem de um desejo interno, por achar que tem de 

fazer algo diferente, e isso não tem haver, com lugar, estado ou país que o individuo se encontra, mais pelo fato de ser 

sincero consigo mesmo. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que o ato viajar com uma finalidade autodescoberta não traz cura emocional, apenas permite que o indivíduo 

reflita mais claramente sobre seus valores éticos e morais, para encontrar o bem-estar. 
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TITULO CRISE EXISTENCIAL: A CURA ATRAVÉS DA VIAGEM 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Quando se trata de crise existencial ou vazio existencial, é uma fase pelo qual o indivíduo se questiona constantemente do 

seu propósito de vida e o que é a vida. É o momento que seu consciente lhe chama para analisar seu ‘eu’ que está 

desconectado com sua essência. Ao tratar de cura emocional, refere-se a pessoa conseguir equilíbrio entre o pensar e o 

sentir, de modo saudável. Analisou-se quando viajar traz uma cura emocional para pessoas que estão passando por uma 

crise existencial na fase adulto jovem, e procuram um auto-conhecimento de si mesmo, em novos lugares, como uma 

maneira de recomeçar. 
 

 

 
OBJETIVOS Investigar a cura emocional através da viagem, para pessoas com crise existencial na fase adulto jovem dos 18 a 40 anos. 

 

A presente pesquisa adotará a revisão bibliográfica, a qual realizará dentro da análise cura emocional/viagem, com aporte do 

METODOLOGIA 
filme “Comer, rezar e Amar” que verifica como a viagem trouxe benefícios para a personagem Liz Gilbert, e como ela lidou 

com mecanismos compensadores disfuncionais, imaturos, materialistas, para se tornar uma pessoa mais compassiva, 

equilibrada, empática, misericordiosa, inclusiva, humana, serena. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Entendeu-se que o ato viajar não é que proporciona uma cura emocional. Mas o fato do individuo está num ambiente pelo 

qual ele menos disposto a preocupação de julgamentos de conhecidos, o deixa a vontade de ser fiel a sua essência. Fazendo 

o refletir mais claramente quem é, quais seus sonhos e desejos. Mudar vem de um desejo interno, por achar que tem de 

fazer algo diferente, e isso não tem haver, com lugar, estado ou país que o individuo se encontra, mais pelo fato de ser 

sincero consigo mesmo. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que o ato viajar com uma finalidade autodescoberta não traz cura emocional, apenas permite que o indivíduo 

reflita mais claramente sobre seus valores éticos e morais, para encontrar o bem-estar. 
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INTRODUCAO 

A depressão é uma patologia com altas taxas de morbidade e de resistência aos tratamentos convencionais1. Estudos 

recemtes empregam a infusão intravenosa da cetamina como meio alternativo ao tratamento de depressão refratária, um 

antagonista do receptor de N-metil-D-aspartato geralmente utilizado como anestésico2. Estudos demonstram que, devido a 

sua estimulação pós-sináptica em doses subanestésicas no córtex pré-frontal e no hipocampo, o seu efeito antidepressivo é 

rápido e duradouro mesmo em pacientes refratários aos tratamentos tradicionais, porém pode causar sintomas colaterais 

como os efeitos dissociativos3. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão literária para analisar se a cetamina em doses subanestésicas é segura para o tratamento de depressão 

refratária. 
 

Revisão bibliográfica de artigos longitudinais, randomizados, duplo-cegos publicados no período entre janeiro de 2013 a 

METODOLOGIA maio 2018. Esses artigos foram resultados da pesquisa para “ketamine resistant depression” nas bases de dados PubMed e 

Lilacs. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os estudos com infusões de cetamina a 0,5mg/kg evidenciaram o seu efeito antidepressivo eficaz, rápido e duradouro, 

demonstrando ser um fármaco com melhores resultados do que outras drogas, como o midazolan. Quando utilizado como 

anestésico para a eletroconvulsoterapia, a cetamina mostrou-se capaz de potencializar os efeitos do procedimento e de 

reduzir os danos colaterais. A cetamina também foi favorável à redução das taxas de suicídios por amenizar pensamentos 

suicidas e a anedonia. Entretanto, trabalhos confirmaram a presença de eventos adversos imediatamente após a infusão do 

fármaco, leves e rapidamente transitórios, tais como efeitos dissociativos, comprometimento da memória e aumento da 

pressão diastólica. Um dos estudos analisados relatou mínimos sintomas psicomiméticos e alterações sistólicas sem a 

redução da ação antidepressiva da cetamina, apenas associando clonidina 0,6mg/dia, o que caracteriza o potencial controle 

dos efeitos negativos desse tratamento. Foi confirmado em outro estudo que para uma única dose subanestésica a  

cetamina não causa danos cognitivos em seus pacientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a cetamina é um antidepressivo eficaz para pacientes refratários aos tratamentos convencionais e que seus 

efeitos colaterais não são considerados graves, uma vez que seus eventos adversos são leves e de mínima duração, 

enquanto o seu controle antidepressivo é significativo e perdura por um longo período após a sua infusão. Entretanto, o 

presente trabalho enfatiza a necessidade de pesquisas com bases amostrais maiores e análises sistemáticas com níveis de 

evidência “A” para se demonstrar as consequências da administração a longo prazo desse fármaco e, assim, tornar os 

dados confiáveis para a prática clínica. 
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TITULO O USO DE CETAMINA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO REFRATÁRIA: uma revisão narrativa da literatura 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A depressão é uma patologia com altas taxas de morbidade e de resistência aos tratamentos convencionais1. Estudos 

recemtes empregam a infusão intravenosa da cetamina como meio alternativo ao tratamento de depressão refratária, um 

antagonista do receptor de N-metil-D-aspartato geralmente utilizado como anestésico2. Estudos demonstram que, devido a 

sua estimulação pós-sináptica em doses subanestésicas no córtex pré-frontal e no hipocampo, o seu efeito antidepressivo é 

rápido e duradouro mesmo em pacientes refratários aos tratamentos tradicionais, porém pode causar sintomas colaterais 

como os efeitos dissociativos3. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão literária para analisar se a cetamina em doses subanestésicas é segura para o tratamento de depressão 

refratária. 
 

Revisão bibliográfica de artigos longitudinais, randomizados, duplo-cegos publicados no período entre janeiro de 2013 a 

METODOLOGIA maio 2018. Esses artigos foram resultados da pesquisa para “ketamine resistant depression” nas bases de dados PubMed e 

Lilacs. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os estudos com infusões de cetamina a 0,5mg/kg evidenciaram o seu efeito antidepressivo eficaz, rápido e duradouro, 

demonstrando ser um fármaco com melhores resultados do que outras drogas, como o midazolan. Quando utilizado como 

anestésico para a eletroconvulsoterapia, a cetamina mostrou-se capaz de potencializar os efeitos do procedimento e de 

reduzir os danos colaterais. A cetamina também foi favorável à redução das taxas de suicídios por amenizar pensamentos 

suicidas e a anedonia. Entretanto, trabalhos confirmaram a presença de eventos adversos imediatamente após a infusão do 

fármaco, leves e rapidamente transitórios, tais como efeitos dissociativos, comprometimento da memória e aumento da 

pressão diastólica. Um dos estudos analisados relatou mínimos sintomas psicomiméticos e alterações sistólicas sem a 

redução da ação antidepressiva da cetamina, apenas associando clonidina 0,6mg/dia, o que caracteriza o potencial controle 

dos efeitos negativos desse tratamento. Foi confirmado em outro estudo que para uma única dose subanestésica a  

cetamina não causa danos cognitivos em seus pacientes. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que a cetamina é um antidepressivo eficaz para pacientes refratários aos tratamentos convencionais e que seus 

efeitos colaterais não são considerados graves, uma vez que seus eventos adversos são leves e de mínima duração, 

enquanto o seu controle antidepressivo é significativo e perdura por um longo período após a sua infusão. Entretanto, o 

presente trabalho enfatiza a necessidade de pesquisas com bases amostrais maiores e análises sistemáticas com níveis de 

evidência “A” para se demonstrar as consequências da administração a longo prazo desse fármaco e, assim, tornar os 

dados confiáveis para a prática clínica. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Fábio Lopes RochaI, Cláudia HaraII e Izabela Guimarães Barbosa. Tratamento 

medicamentoso da depressão maior refratária. Diagn Tratamento. 2016;21(1):3-16. 2. . Jaskaran B. Singh, M.D., Maggie 

Fedgchin, Pharm.D., et al. A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Frequency Study of Intravenous Ketamine 

in Patientis with Tratament-Resistant Depression. The American Journal of Psychiatry. 2016, August. 816-826. 3. Duman RS. 

Ketamine and rapid-acting antidepressants: a new era in the battle against depression and suicide.Published online 2018   

May 24. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1200 

 

 

 
2018 9339 Saúde Coletiva 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3243532 - KELLY CHRISTINA ANDRADE DE SOUSA 

 
 

Orientador 1 Orientador 2 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
 

Orientador Externo 

 
Luciana Gotardo 

  

 
 

TITULO Os Benefícios no Tratamento do Envelhecimento Cutâneo Facial 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o envelhecimento, o tecido perde a elasticidade e a capacidade deregular as trocas gasosas e dessa forma afeta a 

replicação do tecido, tornando-se menos eficiente juntamente aos danos causados pelos meios externos como: exposição 

solar, poluição e fumo. As empresas no mercado cosmético vem crescendo a cada dia mais e tem investido com em 

formulações indicadas ao fotoenvelhecimento, principalmente referente mercado de fitocosméticos. Empresas destinadas  

na linha de produção de extratos e demais fitoderivados têm sido cada vez mais requisitadas quanto ao fornecimento  

desses produtos. As plantas açaí, buriti, castanha do Pará e café são mais conhecidas. Atualmente podemos encontrar e 

utilizarmos os fitocosméticos em produtos conhecidos como adstringentes, tônicos estimulantes, emolientese umectantes  

e tintoriais, levando ao crescimento dos cosméticos orgânico e ganhando um espaço cada vez maior no mercado dos 

cosméticos por obedecer as normas que exigem a não utilização de agrotóxicos e drogas venenosas, e principalmente pelos 

seus cuidados com a conservação e preservação do meio ambiente, buscando a sustentabilidade e seguindo todos os 

critérios e normas para formulações exigidas pela ANVISA. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os benefícios dos fitocosméticos em tratamentos para envelhecimento facial. 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica através de material científico como livros, artigos, pesquisados no Google Acadêmico 

que enfoca o tema fitocosméticos no envelhecimento facial, na língua portuguesa nos anos de 2010 a 2018. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A fitocosmética é o segmento da cosmetologia que se dedica ao estudo e aplicação das substâncias de origem vegetal. Os 

Estudos atualmente publicados mostraram que o uso de plantas e vegetais usados para tratamentos na pele obtiveram 

ótimos resultados não só em problemas como envelhecimento precoce mais também em problemas como hidratação na 

pele. Seus efeitos são variados de acordo com cada planta desde calmantes á antioxidantes, fazendo que seu uso tenha uma 

vasta e ampla forma de utilização.1Os consumidores vêem os fitoderivados como uma alternativa cosmética tão eficaz e  

com a mesma qualidade dos ativos sintéticos.2 No âmbito das múltiplas disciplinas que constituem a cosmética moderna, a 

fitocosmética é uma das que, atualmente, ocupam lugar de destaque graças ao aprofundamento científico e tecnológico que 

veio a resgatar a credibilidade e a seriedade, frequentemente arranhadas, na utilização de produtos de origem vegetal.3 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Estudos mostram que a utilização dos fitocosmeticos presente nas formulações cosméticas atualmente tem sido cada vez 

mais comprovado através de sua eficácia, devido não só proporcionar o benefício da melhora, além de promover maiores 

benefícios como a grande melhora da hidratação e promovendo uma nova renovação celular. 
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TITULO Os Benefícios no Tratamento do Envelhecimento Cutâneo Facial 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o envelhecimento, o tecido perde a elasticidade e a capacidade deregular as trocas gasosas e dessa forma afeta a 

replicação do tecido, tornando-se menos eficiente juntamente aos danos causados pelos meios externos como: exposição 

solar, poluição e fumo. As empresas no mercado cosmético vem crescendo a cada dia mais e tem investido com em 

formulações indicadas ao fotoenvelhecimento, principalmente referente mercado de fitocosméticos. Empresas destinadas  

na linha de produção de extratos e demais fitoderivados têm sido cada vez mais requisitadas quanto ao fornecimento  

desses produtos. As plantas açaí, buriti, castanha do Pará e café são mais conhecidas. Atualmente podemos encontrar e 

utilizarmos os fitocosméticos em produtos conhecidos como adstringentes, tônicos estimulantes, emolientese umectantes  

e tintoriais, levando ao crescimento dos cosméticos orgânico e ganhando um espaço cada vez maior no mercado dos 

cosméticos por obedecer as normas que exigem a não utilização de agrotóxicos e drogas venenosas, e principalmente pelos 

seus cuidados com a conservação e preservação do meio ambiente, buscando a sustentabilidade e seguindo todos os 

critérios e normas para formulações exigidas pela ANVISA. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os benefícios dos fitocosméticos em tratamentos para envelhecimento facial. 

 

METODOLOGIA 
Foi realizada uma revisão bibliográfica através de material científico como livros, artigos, pesquisados no Google Acadêmico 

que enfoca o tema fitocosméticos no envelhecimento facial, na língua portuguesa nos anos de 2010 a 2018. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A fitocosmética é o segmento da cosmetologia que se dedica ao estudo e aplicação das substâncias de origem vegetal. Os 

Estudos atualmente publicados mostraram que o uso de plantas e vegetais usados para tratamentos na pele obtiveram 

ótimos resultados não só em problemas como envelhecimento precoce mais também em problemas como hidratação na 

pele. Seus efeitos são variados de acordo com cada planta desde calmantes á antioxidantes, fazendo que seu uso tenha uma 

vasta e ampla forma de utilização.1Os consumidores vêem os fitoderivados como uma alternativa cosmética tão eficaz e  

com a mesma qualidade dos ativos sintéticos.2 No âmbito das múltiplas disciplinas que constituem a cosmética moderna, a 

fitocosmética é uma das que, atualmente, ocupam lugar de destaque graças ao aprofundamento científico e tecnológico que 

veio a resgatar a credibilidade e a seriedade, frequentemente arranhadas, na utilização de produtos de origem vegetal.3 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Estudos mostram que a utilização dos fitocosmeticos presente nas formulações cosméticas atualmente tem sido cada vez 

mais comprovado através de sua eficácia, devido não só proporcionar o benefício da melhora, além de promover maiores 

benefícios como a grande melhora da hidratação e promovendo uma nova renovação celular. 
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TITULO ENFERMAGEM 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho tem como foco priorizar a importância da correta aferição da Pressão Arterial (PA) na consulta de pré-natal. 

Dessa forma, deve-se considerar que a gestação é um processo dinâmico que envolve mudanças fisiológicas, em mulheres 

normotensas, neste período iniciam-se muitos desafios tanto para a gestante quanto para o Enfermeiro, um deles está 

relacionado à Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez (DHEG), levando em consideração que a correta aferição da 

pressão arterial pelo enfermeiro durante a consulta de pré-natal é um fator de suma importância. Observamos que em 

algumas consultas que acompanhamos esta verificação não foi adequada, não se utilizou o material e nem a técnica correta 

para a aferição da PA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Qualificar, a importância da correta Aferição da Pressão Arterial identificando precocemente gestantes com risco de DHEG, 

por meio da revisão de literatura. 
 

Trata-se de uma revisão da literatura, método que busca reunir as pesquisas e conteúdos disponíveis sobre “A Importância 

METODOLOGIA 
da Aferição da Pressão Arterial nas Consultas de Pré-Natal” e apresentar os resultados de modo a ser significativo para a 

prática assistencial. A busca bibliográfica foi realizada no período de Dezembro de 2017 á fevereiro de 2018, utilizando os 

seguintes descritores: Hipertensão Gestacional, Gestante, Assistência Pré-Natal. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Neste estudo observamos que a correta aferição da pressão arterial nas consultas de pré-natal é de suma importância na 

prevenção e diagnóstico precoce da DHEG, possibilitando a realização do planejamento de cuidados pelo enfermeiro. 

Descritas através desta revisão de literatura algumas patologias que podem ser prevenidas e diagnosticadas através da 

correta aferição da pressão arterial pelo enfermeiro. Nesta circunstância o enfermeiro tem a responsabilidade de realizar a 

consulta de pré-natal, avaliando e orientando gestantes com risco de DHEG, esclarecendo dúvidas que possam surgir 

durante as consultas e encaminhando para serviços de referência caso o diagnostico se confirme. Sabe-se que um pré-natal 

ineficaz gera resultados de mortalidade especificamente por Eclampsia, podendo ser evitada precocemente através de um 

preventivo plano de cuidados, os artigos utilizados neste estudo qualificam a aferição da pressão arterial em conjunto com 

os demais exames solicitados pelo enfermeiro, priorizando o bem-estar de mãe e filho durante o todo o ciclo gravídico e 

puerpério. Com esta pesquisa foi constatado que a atuação do enfermeiro com o conhecimento técnico cientifico realiza o 

pré-natal com resultados significativos, avaliando, diagnosticando e acompanhado todo o período do ciclo gravídico, mesmo 

quando as gestantes são encaminhadas para o alto risco devido a DHEG, esta gestante continuará paralelamente sobre os 

cuidados do enfermeiro. 
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TITULO Legalização do aborto: a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Define José Afonso da Silva: “vida é um processo (processo vital) que se instaura com a concepção (ou germinação  vegetal), 

transforma-se, progride, mantendo sua identidade, até que muda de qualidade deixando, então, de ser vida para ser morte" 

(p. 236). Na legislação brasileira, observa-se que há a proteção da vida desde o momento em que o novo ser é gerado, de 

tal forma que, pelo Código Penal, o aborto só é permitido em casos de estupro e em casos em que a vida da mãe está em 

risco (Art. 128). O STF ainda abriu possibilidade quando do diagnóstico de feto anencéfalo (ADPF 54). O CC/2002, em seu 

artigo 2º, prevê a proteção dos direitos do nascituro, embora o artigo ateste que a personalidade civil somente seja 

adquirida com o nascimento com vida. Já a CF/1988, no artigo 5º, dispõe acerca da proteção à vida sem fazer qualquer 

referência à concepção, o que sugere a não adoção pelo texto da teoria que põe a salvo a vida naquele instante. 

Paralelamente, acompanha-se o crescimento do debate a respeito dos direitos reprodutivos da mulher, discutindo maiores 

possibilidades de escolha do momento adequado para ter filhos e reconhecendo que a proibição não impede a prática, 

punindo quem que não possui meios econômicos que permitam o aborto seguro. Pondera-se o que precisa prevalecer, se o 

direito à vida do feto precisa ser respeitado ou o direito de escolha e a dignidade da mulher. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O trabalho que se pretende desenvolver tem por finalidade a discussão sobre a possibilidade da descriminalização do aborto 

até a 12ª semana de gestação, como debatido pelo STF, por meio da ADPF 442. Serão apresentados os principais 

argumentos a respeito do tema e uma leitura jurídica possível sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Será realizada revisão bibliográfica (livros, artigos, pareceres) sobre a abordagem jurídica a respeito da proteção da vida e a 

possibilidade de interrupção voluntária da gravidez. Também serão analisados julgados a respeito do tema. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

O direito à vida é o ponto de partida da análise do aborto, na medida em que seu estudo do tema remete à vida do nascituro. 

Há necessidade de maximizar a conscientização sobre o tema e aprimorar a atuação do Ministério da Saúde, com a 

implantação de políticas públicas que consigam conciliar o direito de escolha e da vida da mulher, sem que isso implique 

numa concepção de desvalorização da proteção jurídica à vida. 
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TITULO Relação entre o hemisfério lesado e as sequelas funcionais do Acidente Vascular Encefálico: Revisão de literatura. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Devido ao envelhecimento da população, há uma crescente frequência de casos de acidente vascular encefálico (AVE). No 

mundo o AVE é a segunda maior causa de morte e no Brasil, a primeira em ambos a maior causa de déficit neurológico e 

funcional. Os fatores de risco são classificados em modificáveis e não modificáveis. O quadro clínico é caracterizado pelo 

aparecimento de sinais e sintomas de forma súbita e geralmente, acompanhado de sequelas motoras e cognitivas. É 

necessário o estudo da fisiologia do Sistema Nervoso Central (SNC) referente às funções do córtex, dos hemisférios 

cerebrais, para uma melhor compreensão das dificuldades encontradas pelos pacientes durante a realização das atividades 

de vida diária (AVD) em exercícios de fisioterapia no decorrer da reabilitação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar as sequelas de pacientes pós-AVE crônico e a relação com o hemisfério cerebral acometido de acordo com a 

literatura. 
 

Trata-se de uma revisão de literatura, compreendida entre o período de 2010 a 2018 nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola, tendo como palavras chave: Acidente vascular encefálico, funcionalidade, hemisférios cerebrais. Foram 

METODOLOGIA 
utilizados estudos divulgados em livros especializados, além de revisão esquematizada de base de dados disponíveis na 

internet, como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

As sequelas mais frequentes são no hemicorpo contralateral à lesão, a hemiplegia e a espasticidade, que normalmente é 

desproporcional, podendo afetar mais o membro superior ou inferior. Em relação ao hemisfério afetado com maior 

frequência, se destaca o hemisfério direito. Além disso, a artéria cerebral média é a mais comprometida. Observou-se 

também que o subtipo de AVE mais frequente é o isquêmico associado a fatores de risco modificáveis. As realizações de 

atividades de vida diária (AVD) tais como: se vestir, alimentar-se, transferências de posições, andar, sentar e alcançar 

objetos são comprometidas nesses pacientes, interferindo no desempenho de suas atividades funcionais e na qualidade de 

vida. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A literatura consultada até o momento não conclui essa relação direta, apesar de haver diferenças entre as sequelas 

conforme o hemisfério comprometido e o quadro clínico muito variável, indo desde o leve até muito graves, com relação ao 

comprometimento funcional. 
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TITULO Violência doméstica: vítimas atendidas na urgência e emergência de um hospital público 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho apresenta considerações acerca da violência doméstica contra mulheres, portanto é baseado nas relações de 

gênero. Mesmo com a dissipação do tema e, sobretudo com os avanços legislativos, a violência doméstica ainda é vista com 

preconceito e indiferença, uma vez que abarca todas as classes sociais, impactando diretamente na saúde da mulher e na 

sua qualidade de vida ao passo que, a violência reiterada está associada ao sofrimento psíquico em geral, a depressão, ao 

suicídio, ao uso abusivo de álcool e drogas, entre outros. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar quais são as políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. (#38)#61692; Averiguar o que leva 

as mulheres vítimas de violência a se manterem no ciclo da violência; (#38)#61692; Analisar os impactos da violência na 

saúde da mulher; (#38)#61692; Verificar na atuação do profissional assistente social e se as políticas públicas contemplam 

este público. 
 

 

 
A pesquisa será de caráter exploratório e qualitativo, porque apresenta características essenciais ao tema investigado, exige 

METODOLOGIA 
atenção direcionada aos sujeitos envolvidos. Segundo o autor Chizzotti (2004, p.79) “[...] a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A integralidade tida como uma das diretrizes do SUS deve atender o indivíduo em sua forma plena, por isso, é importante que 

as mulheres vítimas de violência sejam atendidas por toda equipe multiprofissional da urgência e emergência para que 

acessem outras políticas públicas, as quais tenham direito. Para realização da pesquisa, optar-se-à pelo instrumento de 

investigação a entrevista individual de forma semiestruturada com perguntas abertas, em que o sujeito terá a liberdade para 

abordar o assunto sob o seu ponto de vista e de forma mais subjetiva. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A violência doméstica sofrida também causa grandes impactos no que se refere à saúde da mulher porque diminui sua 

qualidade de vida; indica a necessidade de atuação engajada do setor de forma interdisciplinar, multiprofissional, 

intersetorial, visando às necessidades apresentadas para a equipe de saúde; traz outros tipos de problemas para o 

atendimento médico, que este não tem a competência técnica para solucioná-los. O assistente social nos serviços que 

compõem a área da saúde, deverá orientar e encaminhar a vítima de violência doméstica para que seja atendida em sua 

integralidade. Desse modo, a pesquisa se propõe a desenvolver um trabalho de campo no PS do HMACN, com os 

assistentes sociais que atuam na Urgência e Emergência e as pacientes vítimas de violência doméstica que lá procurarem 

os serviços de saúde. 
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TITULO Análise sobre a (in)eficácia das medidas protetivas nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, é um marco no combate à violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Define a própria lei, em seus artigos 5º a 8º, que a violência, neste contexto, não engloba somente a física, mas 

também a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral contra a mulher no âmbito familiar, doméstico ou afetivo. Para tanto, 

apresenta medidas protetivas e repressivas para dissuadir tais práticas. Entretanto, observa-se a ineficácia, em muitos dos 

casos, das medidas protetivas deferidas pelo Estado, ocasionando o insucesso no escopo estipulado pela Lei. A falha na 

aplicação correta da lei, além de não impedir a prática dos delitos, leva a vítima a desistir de buscar o auxílio pelos meios 

estatais e gera sentimento de desproteção pelo Poder Judiciário. Segundo o IPEA, por exemplo, no ano de 2016, 4.645 

mulheres foram assassinadas no país, representando taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise das medidas protetivas previstas na lei 

como garantia de proteção às vítimas de violência doméstica e o efeito desejado pelo legislador. Buscar-se-á verificar sua 

real eficácia, analisando quais as lacunas e dificuldades presentes na aplicação da norma, sejam barreiras sociais, políticas 

ou judiciais para real proteção das vítimas de violência doméstica. 
 

 

 
A pesquisa a ser realizada tem caráter exploratória, descritiva e explicativa, utilizando-se de métodos dedutíveis e 

METODOLOGIA 
comparativos, aplicando a análise dos dispositivos legais e levantamento de dados, permitindo uma melhor compreensão de 

questões políticos e sociais que impedem a real eficácia quanto as medidas protetivas para as vítimas de violência 

doméstica. 
 

 

 
 

RESULTADOS 

A Lei 11.340/06 é reconhecida pela ONU como uma das importantes legislações do mundo no enfrentamento à violência 

contra as mulheres. Entretanto, para que uma lei seja relevante para a sociedade, deve representar ao máximo sua aplicação 

e eficiência. Deve ir além da garantia de proteção das vítimas. A sociedade e o Estado devem estar preparados para reinseri- 

la ao retorno de uma vida digna e normal, dado que a vítima fragilizada necessita de cuidados, não permitindo sua 

vulnerabilidade novamente diante do seu agressor. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A violência doméstica e familiar é uma das mais inaceitáveis formas de violência contra as mulheres, por negar-lhes o direito 

à vida, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Em análise preliminar, percebe-se que, em vários 

casos de feminicídios, a vítima já sofria várias violências especificas de gêneros anteriormente. É de responsabilidade dos 

órgãos competentes executar adequadamente a Lei, implantando ações voltadas ao combate à violência doméstica e o 

reconhecimento dos direitos humanos. 
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TITULO Prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres climatéricas 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população do sexo feminino, principalmente no período 

do climatério, está relacionado às modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que ocorrem na mulher. O climatério 

inicia-se normalmente entre 35 e 40 anos e estende-se até os 65 anos, marcando o declínio dos níveis de estrogênio, o que 

acarreta importantes repercussões na saúde da mulher. Essas modificações estão reconhecidamente implicadas na gênese   

e progressão da doença cardiovascular que, por sua vez, constitui a principal causa de morbimortalidade entre a população 

de meia-idade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo revisar as principais ferramentas para identificação precoce de fatores de risco 

cardiovasculares em mulheres climatéricas, a fim de fomentar sua utilização por profissionais da atenção primária com a 

finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade neste grupo. 
 

 

 
Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA as palavras-chave: climateric, risk factors, cardiovascular disease, coronary artery disease, primary prevention. Incluíram-se 

estudos públicos entre os anos de 2013 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

É indiscutível a importância de determinar o risco cardiovascular das populações, na perspectiva de subsidiar a organização  

e hierarquização da demanda nos serviços de saúde, em todos os seus níveis: primário, secundário e terciário. A partir do 

diagnóstico populacional é possível construir um planejamento para intervir de forma efetiva para a redução de risco de 

eventos cardiovasculares e taxas de mortalidade. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovasculares em  

mulheres climatéricas contribui para reduzir a morbidade e a mortalidade neste grupo. Dentre as alterações no climatério, há 

uma tendência ao aumento da massa corpórea e modificação na distribuição da gordura corporal, com acúmulo no tronco e 

abdômen, constituindo um padrão androide. Além do aumento de peso, outras condições influenciam o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em mulheres no climatério, como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, alimentação inadequada e o histórico familiar. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os instrumentos identificados como sendo os mais utilizados para triagem de risco cardiovascular são o IMC (índice de 

massa corpórea), a CC (circunferência da cintura), a razão cintura-estatura, a relação cintura-quadril e, mais recentemente, o 

índice de conicidade (índice C). As variáveis orgânicas de colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, pressão arterial e 

glicemia também são essenciais para definição do risco em questão. Para investigação de disfunção endotelial, a medida 

ultrassonográfica da espessura média-intimal da carótida (EMI) mostra-se como forte preditora de eventos cardiovasculares 

futuros. 
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TITULO Prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres climatéricas 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população do sexo feminino, principalmente no período 

do climatério, está relacionado às modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que ocorrem na mulher. O climatério 

inicia-se normalmente entre 35 e 40 anos e estende-se até os 65 anos, marcando o declínio dos níveis de estrogênio, o que 

acarreta importantes repercussões na saúde da mulher. Essas modificações estão reconhecidamente implicadas na gênese   

e progressão da doença cardiovascular que, por sua vez, constitui a principal causa de morbimortalidade entre a população 

de meia-idade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo revisar as principais ferramentas para identificação precoce de fatores de risco 

cardiovasculares em mulheres climatéricas, a fim de fomentar sua utilização por profissionais da atenção primária com a 

finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade neste grupo. 
 

 

 
Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA as palavras-chave: climateric, risk factors, cardiovascular disease, coronary artery disease, primary prevention. Incluíram-se 

estudos públicos entre os anos de 2013 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

É indiscutível a importância de determinar o risco cardiovascular das populações, na perspectiva de subsidiar a organização  

e hierarquização da demanda nos serviços de saúde, em todos os seus níveis: primário, secundário e terciário. A partir do 

diagnóstico populacional é possível construir um planejamento para intervir de forma efetiva para a redução de risco de 

eventos cardiovasculares e taxas de mortalidade. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovasculares em  

mulheres climatéricas contribui para reduzir a morbidade e a mortalidade neste grupo. Dentre as alterações no climatério, há 

uma tendência ao aumento da massa corpórea e modificação na distribuição da gordura corporal, com acúmulo no tronco e 

abdômen, constituindo um padrão androide. Além do aumento de peso, outras condições influenciam o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em mulheres no climatério, como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, alimentação inadequada e o histórico familiar. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os instrumentos identificados como sendo os mais utilizados para triagem de risco cardiovascular são o IMC (índice de 

massa corpórea), a CC (circunferência da cintura), a razão cintura-estatura, a relação cintura-quadril e, mais recentemente, o 

índice de conicidade (índice C). As variáveis orgânicas de colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, pressão arterial e 

glicemia também são essenciais para definição do risco em questão. Para investigação de disfunção endotelial, a medida 

ultrassonográfica da espessura média-intimal da carótida (EMI) mostra-se como forte preditora de eventos cardiovasculares 

futuros. 
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TITULO Prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres climatéricas 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população do sexo feminino, principalmente no período 

do climatério, está relacionado às modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que ocorrem na mulher. O climatério 

inicia-se normalmente entre 35 e 40 anos e estende-se até os 65 anos, marcando o declínio dos níveis de estrogênio, o que 

acarreta importantes repercussões na saúde da mulher. Essas modificações estão reconhecidamente implicadas na gênese   

e progressão da doença cardiovascular que, por sua vez, constitui a principal causa de morbimortalidade entre a população 

de meia-idade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo revisar as principais ferramentas para identificação precoce de fatores de risco 

cardiovasculares em mulheres climatéricas, a fim de fomentar sua utilização por profissionais da atenção primária com a 

finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade neste grupo. 
 

 

 
Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA as palavras-chave: climateric, risk factors, cardiovascular disease, coronary artery disease, primary prevention. Incluíram-se 

estudos públicos entre os anos de 2013 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

É indiscutível a importância de determinar o risco cardiovascular das populações, na perspectiva de subsidiar a organização  

e hierarquização da demanda nos serviços de saúde, em todos os seus níveis: primário, secundário e terciário. A partir do 

diagnóstico populacional é possível construir um planejamento para intervir de forma efetiva para a redução de risco de 

eventos cardiovasculares e taxas de mortalidade. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovasculares em  

mulheres climatéricas contribui para reduzir a morbidade e a mortalidade neste grupo. Dentre as alterações no climatério, há 

uma tendência ao aumento da massa corpórea e modificação na distribuição da gordura corporal, com acúmulo no tronco e 

abdômen, constituindo um padrão androide. Além do aumento de peso, outras condições influenciam o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em mulheres no climatério, como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, alimentação inadequada e o histórico familiar. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os instrumentos identificados como sendo os mais utilizados para triagem de risco cardiovascular são o IMC (índice de 

massa corpórea), a CC (circunferência da cintura), a razão cintura-estatura, a relação cintura-quadril e, mais recentemente, o 

índice de conicidade (índice C). As variáveis orgânicas de colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, pressão arterial e 

glicemia também são essenciais para definição do risco em questão. Para investigação de disfunção endotelial, a medida 

ultrassonográfica da espessura média-intimal da carótida (EMI) mostra-se como forte preditora de eventos cardiovasculares 

futuros. 
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TITULO Prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres climatéricas 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população do sexo feminino, principalmente no período 

do climatério, está relacionado às modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que ocorrem na mulher. O climatério 

inicia-se normalmente entre 35 e 40 anos e estende-se até os 65 anos, marcando o declínio dos níveis de estrogênio, o que 

acarreta importantes repercussões na saúde da mulher. Essas modificações estão reconhecidamente implicadas na gênese   

e progressão da doença cardiovascular que, por sua vez, constitui a principal causa de morbimortalidade entre a população 

de meia-idade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo revisar as principais ferramentas para identificação precoce de fatores de risco 

cardiovasculares em mulheres climatéricas, a fim de fomentar sua utilização por profissionais da atenção primária com a 

finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade neste grupo. 
 

 

 
Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA as palavras-chave: climateric, risk factors, cardiovascular disease, coronary artery disease, primary prevention. Incluíram-se 

estudos públicos entre os anos de 2013 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

É indiscutível a importância de determinar o risco cardiovascular das populações, na perspectiva de subsidiar a organização  

e hierarquização da demanda nos serviços de saúde, em todos os seus níveis: primário, secundário e terciário. A partir do 

diagnóstico populacional é possível construir um planejamento para intervir de forma efetiva para a redução de risco de 

eventos cardiovasculares e taxas de mortalidade. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovasculares em  

mulheres climatéricas contribui para reduzir a morbidade e a mortalidade neste grupo. Dentre as alterações no climatério, há 

uma tendência ao aumento da massa corpórea e modificação na distribuição da gordura corporal, com acúmulo no tronco e 

abdômen, constituindo um padrão androide. Além do aumento de peso, outras condições influenciam o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em mulheres no climatério, como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, alimentação inadequada e o histórico familiar. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os instrumentos identificados como sendo os mais utilizados para triagem de risco cardiovascular são o IMC (índice de 

massa corpórea), a CC (circunferência da cintura), a razão cintura-estatura, a relação cintura-quadril e, mais recentemente, o 

índice de conicidade (índice C). As variáveis orgânicas de colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, pressão arterial e 

glicemia também são essenciais para definição do risco em questão. Para investigação de disfunção endotelial, a medida 

ultrassonográfica da espessura média-intimal da carótida (EMI) mostra-se como forte preditora de eventos cardiovasculares 

futuros. 
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TITULO Prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres climatéricas 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população do sexo feminino, principalmente no período 

do climatério, está relacionado às modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que ocorrem na mulher. O climatério 

inicia-se normalmente entre 35 e 40 anos e estende-se até os 65 anos, marcando o declínio dos níveis de estrogênio, o que 

acarreta importantes repercussões na saúde da mulher. Essas modificações estão reconhecidamente implicadas na gênese   

e progressão da doença cardiovascular que, por sua vez, constitui a principal causa de morbimortalidade entre a população 

de meia-idade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo revisar as principais ferramentas para identificação precoce de fatores de risco 

cardiovasculares em mulheres climatéricas, a fim de fomentar sua utilização por profissionais da atenção primária com a 

finalidade de reduzir a morbidade e mortalidade neste grupo. 
 

 

 
Realizou-se uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs. Os artigos foram buscados utilizando-se 

METODOLOGIA as palavras-chave: climateric, risk factors, cardiovascular disease, coronary artery disease, primary prevention. Incluíram-se 

estudos públicos entre os anos de 2013 a 2018, em língua portuguesa e inglesa. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

É indiscutível a importância de determinar o risco cardiovascular das populações, na perspectiva de subsidiar a organização  

e hierarquização da demanda nos serviços de saúde, em todos os seus níveis: primário, secundário e terciário. A partir do 

diagnóstico populacional é possível construir um planejamento para intervir de forma efetiva para a redução de risco de 

eventos cardiovasculares e taxas de mortalidade. A identificação precoce dos fatores de risco cardiovasculares em  

mulheres climatéricas contribui para reduzir a morbidade e a mortalidade neste grupo. Dentre as alterações no climatério, há 

uma tendência ao aumento da massa corpórea e modificação na distribuição da gordura corporal, com acúmulo no tronco e 

abdômen, constituindo um padrão androide. Além do aumento de peso, outras condições influenciam o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares em mulheres no climatério, como hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, alimentação inadequada e o histórico familiar. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os instrumentos identificados como sendo os mais utilizados para triagem de risco cardiovascular são o IMC (índice de 

massa corpórea), a CC (circunferência da cintura), a razão cintura-estatura, a relação cintura-quadril e, mais recentemente, o 

índice de conicidade (índice C). As variáveis orgânicas de colesterol total, HDL-c, LDL-c, triglicerídeos, pressão arterial e 

glicemia também são essenciais para definição do risco em questão. Para investigação de disfunção endotelial, a medida 

ultrassonográfica da espessura média-intimal da carótida (EMI) mostra-se como forte preditora de eventos cardiovasculares 

futuros. 
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TITULO 
Capacitação de professores e agentes comunitários de saúde de Nova Campina (SP) para a prevenção de Infecção 

Sexualmente Transmissível e gravidez na adolescência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® é uma instituição sem fins lucrativos que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, somam 

esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir com municípios com baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH). Umas das demandas apontadas por Nova Campina (SP), localizada na região do Alto do 

Ribeira, a 324 km da Capital, foi a necessidade da capacitação de professores e agentes comunitários de saúde (ACS) para 

implementação de projetos de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez precoce. As oficinas 

abordaram métodos contraceptivos e de prevenção de diferentes de IST, além de ideias socioeducativas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Capacitar os professores e ACS para atuarem na prevenção de IST e na conscientização sobre os problemas decorrentes de 

uma gravidez precoce. 
 

As alunas (UNISA e FMABC) selecionadas para a Operação Nova Campina 02 do Projeto Rondon(#38)#61650; elaboraram e 

ofereceram duas oficinas, na forma de apresentação oral e metodologia ativa. A primeira abordou métodos contraceptivos e 

os impactos de uma gravidez no futuro dos adolescentes. Foram apresentadas ideias socioeducativas utilizadas com   

sucesso em Curitiba e Porto Alegre, como cuidar de bonecas diuturnamente e o projeto “Vale Sonhar”, do Instituto Kaplan 

METODOLOGIA 
(SP). A oficina sobre IST discutiu as vias de transmissão, sinais e sintomas gerais e odontológicos, acolhimento na rede 

pública de saúde, tratamento e prevenção. Por fim, cada grupos de educadores e ACS, recebeu breves informações sobre um 

paciente HIV+ real e descreveu seu perfil (profissão, hábitos, sonhos, orientação sexual, quantidade de parceiros(as), 

conhecimento sobre prevenção com preservativos, e sobre sua vida antes e depois do diagnóstico). Os perfis criados foram 

comparados aos reais, apresentados em vídeos das entrevistas desses pacientes, finalizando a oficina com uma roda de 

conversa sobre os estereótipos dos portadores de HIV. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

As duas oficinas foram bem sucedidas, com participação ativa do público. Um dos motivos apontados para o aumento de 

casos de gravidez precoce é a falta de perspectiva de vida, seguido da desconhecimento das formas de prevenção (Taquette 

et al., 2005) e por isso as ideias socioeducativas foram elogiadas. A comparação do perfil do HIV+ imaginado e o real 

surpreendeu a todos. Concluímos que estratégias de prevenção são processos educacionais que dependem dos  

professores, ACS, pais, representantes do governo e da responsabilidade do adolescente. 
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TITULO 
Capacitação de professores e agentes comunitários de saúde de Nova Campina (SP) para a prevenção de Infecção 

Sexualmente Transmissível e gravidez na adolescência 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® é uma instituição sem fins lucrativos que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, somam 

esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a fim de contribuir com municípios com baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH). Umas das demandas apontadas por Nova Campina (SP), localizada na região do Alto do 

Ribeira, a 324 km da Capital, foi a necessidade da capacitação de professores e agentes comunitários de saúde (ACS) para 

implementação de projetos de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez precoce. As oficinas 

abordaram métodos contraceptivos e de prevenção de diferentes de IST, além de ideias socioeducativas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Capacitar os professores e ACS para atuarem na prevenção de IST e na conscientização sobre os problemas decorrentes de 

uma gravidez precoce. 
 

As alunas (UNISA e FMABC) selecionadas para a Operação Nova Campina 02 do Projeto Rondon(#38)#61650; elaboraram e 

ofereceram duas oficinas, na forma de apresentação oral e metodologia ativa. A primeira abordou métodos contraceptivos e 

os impactos de uma gravidez no futuro dos adolescentes. Foram apresentadas ideias socioeducativas utilizadas com   

sucesso em Curitiba e Porto Alegre, como cuidar de bonecas diuturnamente e o projeto “Vale Sonhar”, do Instituto Kaplan 

METODOLOGIA 
(SP). A oficina sobre IST discutiu as vias de transmissão, sinais e sintomas gerais e odontológicos, acolhimento na rede 

pública de saúde, tratamento e prevenção. Por fim, cada grupos de educadores e ACS, recebeu breves informações sobre um 

paciente HIV+ real e descreveu seu perfil (profissão, hábitos, sonhos, orientação sexual, quantidade de parceiros(as), 

conhecimento sobre prevenção com preservativos, e sobre sua vida antes e depois do diagnóstico). Os perfis criados foram 

comparados aos reais, apresentados em vídeos das entrevistas desses pacientes, finalizando a oficina com uma roda de 

conversa sobre os estereótipos dos portadores de HIV. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

As duas oficinas foram bem sucedidas, com participação ativa do público. Um dos motivos apontados para o aumento de 

casos de gravidez precoce é a falta de perspectiva de vida, seguido da desconhecimento das formas de prevenção (Taquette 

et al., 2005) e por isso as ideias socioeducativas foram elogiadas. A comparação do perfil do HIV+ imaginado e o real 

surpreendeu a todos. Concluímos que estratégias de prevenção são processos educacionais que dependem dos  

professores, ACS, pais, representantes do governo e da responsabilidade do adolescente. 
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Taquette, SR et al. A relação entre as características sociais e comportamentais da adolescente e as doenças sexualmente 

transmissíveis. Rev. Assoc. Med. Bras. 2005; 51(3): 148-52 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

METODOLOGIA 
as organizações. Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de 

dados secundários coletados através da internet, artigos, livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como 

funciona o setor de distribuição com a área de marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que a empresa usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

METODOLOGIA 
as organizações. Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de 

dados secundários coletados através da internet, artigos, livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como 

funciona o setor de distribuição com a área de marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que a empresa usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

METODOLOGIA 
as organizações. Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de 

dados secundários coletados através da internet, artigos, livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como 

funciona o setor de distribuição com a área de marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que a empresa usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO 
A DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS, UTILIZANDO A LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DAS VENDAS: GRUPO O 

BOTICÁRIO. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A falta de controle e o descumprimento de prazos são alguns dos pontos que mais prejudicam as estratégias de marketing 

promocional, e para que elas tragam o resultado esperado, a logística de distribuição de brindes tem o dever de um 

planejamento que evite contratempos, Esse artigo analisa a importância dessa subárea da logística, contribuindo com o 

marketing promocional, onde o serviço de distribuição de amostras é rateado de acordo com a demanda de cada loja, 

armazenagem e controle de estoque podem ser executados por operadores logísticos, obtendo sucesso em ambos os 

departamentos e operações. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Confirmar o quão importante é uma operação logística nos mais abrangentes departamentos e operações, nesse caso 

destaca-se a participação do marketing junto à operação logística e a distribuição de amostras/brindes em suas campanhas. 
 

Marconi e Lakatos (2010) descrevem o quanto é necessário agregar a pesquisa com a teoria trazendo assim bons resultados 

METODOLOGIA 
as organizações. Aplica-se nesse artigo a metodologia de pesquisa exploratória de análise qualitativa, apresentado através de 

dados secundários coletados através da internet, artigos, livros e revistas. Um método de pesquisa que procura mostrar como 

funciona o setor de distribuição com a área de marketing e consequentemente trazendo resultados positivos. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após a aplicação deste conceito de distribuição para o consumidor final, foi possível constatar que a empresa usa para 

aumentar suas vendas esta ação estratégica que tem como objetivo distribuir milhares de amostras dos produtos, nas mais 

de 3700 franquias espalhadas em todo Brasil, as amostras são distribuídas através de rateio proporcional à demanda venda 

de cada franquia. Cada franquia recebe lotes dos produtos e os consumidores já inscritos, recebem um link onde irão 

cadastrar, agendar a retirada com dia marcado e na loja solicitada. Todos os CPFs poderão retirar uma unidade da amostra 

e o estoque é controlado através dos QR Code, um código de barras bidimensional, facilmente escaneado usando a maioria 

dos telefones celulares equipados com câmera, gerados no momento do cadastro e a efetivação da retirada, desta forma 

seu estoque e cadastro são atualizados diariamente, e consequentemente disponibilizando amostras para novos 

consumidores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O presente artigo mostra a importância da Logística de distribuição, o que permite um maior controle de saída dos produtos 

de divulgação, fazendo com que eles cheguem mais rapidamente nos locais determinados. Isso faz com que não faltem 

produtos em estoque nos pontos de campanha e venda, através deste controle é possível otimizar o giro de estoque, 

identificar pontos estratégicos de venda, público alvo, e o aumento considerável do faturamento, viabilizando essa estratégia 

de distribuição e venda. 
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TITULO Justiça Restaurativa na resolução de conflitos: por que pensar além da redução da maioridade penal 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Fundamentado nos Direitos Humanos e no Princípio da Proteção Integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/1990) trouxe mudanças no que tange à ascensão dos jovens à categoria de sujeitos de direitos e de garantias 

fundamentais. No entanto, o aumento da violência e um sentimento de intolerância crescente por parte da sociedade 

produzem uma adesão, ainda que subjetiva, a sistemas cada vez mais punitivistas e dissonantes de ideias básicas inseridas 

em nossa norma constitucional. É notório, neste cenário, que a percepção da coletividade a respeito da relação entre jovens 

e criminalidade é pontual: para considerável parte da população, crianças e adolescentes são autores de crimes violentos e 

devem ser responsabilizados penalmente por isso. Neste trabalho, apresentaremos a justiça restaurativa enquanto técnica 

de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, como importante 

elemento na resolução de conflitos nas varas da infância e juventude e refletiremos a respeito da compreensão de que um 

sistema meramente punitivo não muda a realidade social de nenhum indivíduo, sobretudo de crianças e adolescentes. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O trabalho que será desenvolvido tem por escopos conceituar o instituto da justiça restaurativa e identificar como ela pode 

se relacionar diretamente na redução do caráter meramente punitivista de medidas tradicionais e a importância de valorizar 

a inimputabilidade do menor num sistema penal que priorize o Estado Democrático de Direito. Ampliar o debate do papel do 

menor perante a sociedade e compreender, com o auxílio de exemplos de aplicação da Justiça Restaurativa, o porquê de 

toda a sociedade e o Estado serem responsáveis pela gradual inserção dos adolescentes às responsabilidades da vida civil, 

buscando respostas verdadeiramente cidadãs e não o mero castigo. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e estudo de dados sobre redução da maioridade penal em outros países e a eficácia da justiça 

restaurativa na redução da reincidência. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A Justiça Restaurativa pode ser vista como alternativa dialogante com a realidade do texto legal vigente e com os anseios da 

comunidade na medida em que se compreende o papel constitucional do Estado de formar cidadãos e, ainda, que há uma 

clara dicotomia entre os defensores da redução da maioridade penal e as atuais leis do País, bem como os tratados dos 

quais somos signatários. 
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TITULO INCENTIVOS FISCAIS NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ATRAVÉS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Brasil ainda depende consideravelmente de importações para o abastecimento de sua demanda interna. Principalmente de 

bens de consumo, bens tecnológicos, algumas matérias primas, entre outros. A alta carga tributária no país e, o chamado 

“Custo Brasil” (expressão criada para descrever os elevados custos para as operações de negócio no país) oneram 

consideravelmente estas importações e consequentemente o custo final e consequentemente a competitividade das 

mercadorias. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo da presente proposta de iniciação científica é o de levantar o debate acerca da aplicabilidade dos incentivos 

fiscais na redução dos custos de importação de mercadorias, através do estado de Santa Catarina, . 
 

METODOLOGIA 
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental para abordarmos o assunto, visto que todas essas informações foram 

retiradas de livros (Biblioteca UNISA) e documentos pela rede mundial de computadores. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Diante deste grande obstáculo comercial, e com o intuito de gerar desenvolvimento e arrecadação em algumas regiões do 

país, foram criados vários programas de incentivos fiscais que beneficiam as importações de mercadorias. Dentre estes, o 

estado de Santa Catarina criou o Pró-emprego de acordo com a Lei Complementar 249/03; contribuindo comprovadamente 

para o fomento do comércio de mercadorias importadas e a economia da região sudeste do Brasil. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Em razão desta pesquisa, é primordial que coloquemos em prática os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 

valoriza-se incentivos fiscais na importação de mercadorias no estado de Santa Catarina, com objetivo de diminuir os custos 

e viabilizar as importações, compensando assim outras ineficiências logísticas, burocráticas e etc., do país. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

ARAÚJO, Renata Alcione De Faria Villela De. Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira em Homenagem a José Lence Carluci 

.São Paulo: Lumen Juris, 2017.    LENZA, Pedro. CAPARROZ, Roberto. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira 

Esquematizado. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018. NYEGRAY, João Alfredo Lopes. Legislação Aduaneira, Comércio Exterior 

e Negócios Internacionais. São Paulo: Intersaberes, 2018 

 

Página 1219 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1220 

 

 

 
2018 9357 Medicina Preventiva   8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3227669 - LEONARDO DE SOUZA PIBER 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Claudia Polubriaginof 

  

 
 

TITULO SUICÍDIO NA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Transgênero ou disforia de gênero é o termo utilizado para se referir a pessoas as quais o sexo atribuído ao nascimento é 

incongruente da sua atual identidade de gênero. Os esforços em vigilância epidemiológica sobre a população transgênica 

são mínimos, causando uma dificuldade para o levantamento de dados epidemiológicos. Apesar disso, já é consenso, que 

há um maior índice de depressão e tentativa de suicídio neste grupo populacional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantar a incidência do suicídio na população transgênera e, propor uma intervenção no sentido de reduzir o índice de 

suicídio nesta população. 
 

Para a elaboração desta revisão narrativa da literatura, foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed usando os 

METODOLOGIA 
seguintes descritores "suicide", "adolescents", "transgender" e "transsexual". Foram selecionados 7 artigos utilizando como 

critérios de seleção: menos de 5 anos de publicação, artigos em inglês e português, idade dos pacientes avaliados desde o 

nascimento até os 18 anos de idade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Estima-se que 0,6% da população dos EUA seja transgênera. Jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) são 

frequentemente associados a um maior risco de desfechos negativos em saúde quando comparados com a juventude 

heterossexual. Estes jovens são mais vulneráveis a violência de gênero, sendo assim os impactos na saúde mental são 

maiores, incluindo na depressão e no suicídio. Desta forma, este grupo necessita de um cuidado e mais acompanhamento. 

Os estudos mostram uma maior taxa de depressão e suicídio nesta população. A taxa de tentativa de suicídio das pessoas 

transgêneras é de 23,8% a 41% e 50,9% já tiveram idealizações suicidas. Diante disto, algumas medidas de intervenção são 

necessárias abrangendo os profissionais de saúde e a população como um todo, visando diminuir o preconceito e a violência 

que a população transgênera sofre. Dentre estas medidas, pode-se citar: palestras em escolas para pais, professores e 

alunos; apoio dentro das unidades básicas de saúde que incluem os profissionais de saúde capacitados a atender esse 

público e dar o suporte necessário e devido; campanhas anti-bullying e uma estrutura interna das escolas com psicólogos e 

enfermeiros aptos a lidarem com idealizações suicídas. As medidas devem incluir todas as etapas da redesignação de 

gênero, buscando o entendimento e apoio à pessoa como um todo. No entanto, há uma falha dos dados epidemiológicos da 

América Latina provavelmente pela questão de gênero ser distorcida e ligada à orientação sexual e posicionamento sexual. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esforços adicionais são necessários para somar itens de pesquisa à epidemiologia e dados de vigilância em saúde em 

diferentes países a fim de caracterizar as populações respondentes transgênero em diversos contextos e contextos globais 

e compreender suas necessidades de saúde. Além de estudos, inúmeras medidas de prevenção e integração precisam ser 

tomadas em todas as esferas da sociedade para garantir uma redução na alta taxa de suicídio deste grupo. Dentre essas 

medidas, destacam-se aquelas voltadas a promover um ambiente escolar e familiar seguro e acolhedor. 
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TITULO SUICÍDIO NA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Transgênero ou disforia de gênero é o termo utilizado para se referir a pessoas as quais o sexo atribuído ao nascimento é 

incongruente da sua atual identidade de gênero. Os esforços em vigilância epidemiológica sobre a população transgênica 

são mínimos, causando uma dificuldade para o levantamento de dados epidemiológicos. Apesar disso, já é consenso, que 

há um maior índice de depressão e tentativa de suicídio neste grupo populacional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantar a incidência do suicídio na população transgênera e, propor uma intervenção no sentido de reduzir o índice de 

suicídio nesta população. 
 

Para a elaboração desta revisão narrativa da literatura, foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed usando os 

METODOLOGIA 
seguintes descritores "suicide", "adolescents", "transgender" e "transsexual". Foram selecionados 7 artigos utilizando como 

critérios de seleção: menos de 5 anos de publicação, artigos em inglês e português, idade dos pacientes avaliados desde o 

nascimento até os 18 anos de idade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Estima-se que 0,6% da população dos EUA seja transgênera. Jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) são 

frequentemente associados a um maior risco de desfechos negativos em saúde quando comparados com a juventude 

heterossexual. Estes jovens são mais vulneráveis a violência de gênero, sendo assim os impactos na saúde mental são 

maiores, incluindo na depressão e no suicídio. Desta forma, este grupo necessita de um cuidado e mais acompanhamento. 

Os estudos mostram uma maior taxa de depressão e suicídio nesta população. A taxa de tentativa de suicídio das pessoas 

transgêneras é de 23,8% a 41% e 50,9% já tiveram idealizações suicidas. Diante disto, algumas medidas de intervenção são 

necessárias abrangendo os profissionais de saúde e a população como um todo, visando diminuir o preconceito e a violência 

que a população transgênera sofre. Dentre estas medidas, pode-se citar: palestras em escolas para pais, professores e 

alunos; apoio dentro das unidades básicas de saúde que incluem os profissionais de saúde capacitados a atender esse 

público e dar o suporte necessário e devido; campanhas anti-bullying e uma estrutura interna das escolas com psicólogos e 

enfermeiros aptos a lidarem com idealizações suicídas. As medidas devem incluir todas as etapas da redesignação de 

gênero, buscando o entendimento e apoio à pessoa como um todo. No entanto, há uma falha dos dados epidemiológicos da 

América Latina provavelmente pela questão de gênero ser distorcida e ligada à orientação sexual e posicionamento sexual. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esforços adicionais são necessários para somar itens de pesquisa à epidemiologia e dados de vigilância em saúde em 

diferentes países a fim de caracterizar as populações respondentes transgênero em diversos contextos e contextos globais 

e compreender suas necessidades de saúde. Além de estudos, inúmeras medidas de prevenção e integração precisam ser 

tomadas em todas as esferas da sociedade para garantir uma redução na alta taxa de suicídio deste grupo. Dentre essas 

medidas, destacam-se aquelas voltadas a promover um ambiente escolar e familiar seguro e acolhedor. 
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TITULO SUICÍDIO NA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Transgênero ou disforia de gênero é o termo utilizado para se referir a pessoas as quais o sexo atribuído ao nascimento é 

incongruente da sua atual identidade de gênero. Os esforços em vigilância epidemiológica sobre a população transgênica 

são mínimos, causando uma dificuldade para o levantamento de dados epidemiológicos. Apesar disso, já é consenso, que 

há um maior índice de depressão e tentativa de suicídio neste grupo populacional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantar a incidência do suicídio na população transgênera e, propor uma intervenção no sentido de reduzir o índice de 

suicídio nesta população. 
 

Para a elaboração desta revisão narrativa da literatura, foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed usando os 

METODOLOGIA 
seguintes descritores "suicide", "adolescents", "transgender" e "transsexual". Foram selecionados 7 artigos utilizando como 

critérios de seleção: menos de 5 anos de publicação, artigos em inglês e português, idade dos pacientes avaliados desde o 

nascimento até os 18 anos de idade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Estima-se que 0,6% da população dos EUA seja transgênera. Jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) são 

frequentemente associados a um maior risco de desfechos negativos em saúde quando comparados com a juventude 

heterossexual. Estes jovens são mais vulneráveis a violência de gênero, sendo assim os impactos na saúde mental são 

maiores, incluindo na depressão e no suicídio. Desta forma, este grupo necessita de um cuidado e mais acompanhamento. 

Os estudos mostram uma maior taxa de depressão e suicídio nesta população. A taxa de tentativa de suicídio das pessoas 

transgêneras é de 23,8% a 41% e 50,9% já tiveram idealizações suicidas. Diante disto, algumas medidas de intervenção são 

necessárias abrangendo os profissionais de saúde e a população como um todo, visando diminuir o preconceito e a violência 

que a população transgênera sofre. Dentre estas medidas, pode-se citar: palestras em escolas para pais, professores e 

alunos; apoio dentro das unidades básicas de saúde que incluem os profissionais de saúde capacitados a atender esse 

público e dar o suporte necessário e devido; campanhas anti-bullying e uma estrutura interna das escolas com psicólogos e 

enfermeiros aptos a lidarem com idealizações suicídas. As medidas devem incluir todas as etapas da redesignação de 

gênero, buscando o entendimento e apoio à pessoa como um todo. No entanto, há uma falha dos dados epidemiológicos da 

América Latina provavelmente pela questão de gênero ser distorcida e ligada à orientação sexual e posicionamento sexual. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esforços adicionais são necessários para somar itens de pesquisa à epidemiologia e dados de vigilância em saúde em 

diferentes países a fim de caracterizar as populações respondentes transgênero em diversos contextos e contextos globais 

e compreender suas necessidades de saúde. Além de estudos, inúmeras medidas de prevenção e integração precisam ser 

tomadas em todas as esferas da sociedade para garantir uma redução na alta taxa de suicídio deste grupo. Dentre essas 

medidas, destacam-se aquelas voltadas a promover um ambiente escolar e familiar seguro e acolhedor. 
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TITULO SUICÍDIO NA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Transgênero ou disforia de gênero é o termo utilizado para se referir a pessoas as quais o sexo atribuído ao nascimento é 

incongruente da sua atual identidade de gênero. Os esforços em vigilância epidemiológica sobre a população transgênica 

são mínimos, causando uma dificuldade para o levantamento de dados epidemiológicos. Apesar disso, já é consenso, que 

há um maior índice de depressão e tentativa de suicídio neste grupo populacional. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Levantar a incidência do suicídio na população transgênera e, propor uma intervenção no sentido de reduzir o índice de 

suicídio nesta população. 
 

Para a elaboração desta revisão narrativa da literatura, foi realizada uma busca no banco de dados Pubmed usando os 

METODOLOGIA 
seguintes descritores "suicide", "adolescents", "transgender" e "transsexual". Foram selecionados 7 artigos utilizando como 

critérios de seleção: menos de 5 anos de publicação, artigos em inglês e português, idade dos pacientes avaliados desde o 

nascimento até os 18 anos de idade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Estima-se que 0,6% da população dos EUA seja transgênera. Jovens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) são 

frequentemente associados a um maior risco de desfechos negativos em saúde quando comparados com a juventude 

heterossexual. Estes jovens são mais vulneráveis a violência de gênero, sendo assim os impactos na saúde mental são 

maiores, incluindo na depressão e no suicídio. Desta forma, este grupo necessita de um cuidado e mais acompanhamento. 

Os estudos mostram uma maior taxa de depressão e suicídio nesta população. A taxa de tentativa de suicídio das pessoas 

transgêneras é de 23,8% a 41% e 50,9% já tiveram idealizações suicidas. Diante disto, algumas medidas de intervenção são 

necessárias abrangendo os profissionais de saúde e a população como um todo, visando diminuir o preconceito e a violência 

que a população transgênera sofre. Dentre estas medidas, pode-se citar: palestras em escolas para pais, professores e 

alunos; apoio dentro das unidades básicas de saúde que incluem os profissionais de saúde capacitados a atender esse 

público e dar o suporte necessário e devido; campanhas anti-bullying e uma estrutura interna das escolas com psicólogos e 

enfermeiros aptos a lidarem com idealizações suicídas. As medidas devem incluir todas as etapas da redesignação de 

gênero, buscando o entendimento e apoio à pessoa como um todo. No entanto, há uma falha dos dados epidemiológicos da 

América Latina provavelmente pela questão de gênero ser distorcida e ligada à orientação sexual e posicionamento sexual. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Esforços adicionais são necessários para somar itens de pesquisa à epidemiologia e dados de vigilância em saúde em 

diferentes países a fim de caracterizar as populações respondentes transgênero em diversos contextos e contextos globais 

e compreender suas necessidades de saúde. Além de estudos, inúmeras medidas de prevenção e integração precisam ser 

tomadas em todas as esferas da sociedade para garantir uma redução na alta taxa de suicídio deste grupo. Dentre essas 

medidas, destacam-se aquelas voltadas a promover um ambiente escolar e familiar seguro e acolhedor. 
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TITULO 
A ERA DA INFORMAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: A IMPORTÂNCIA DO BPM NO GERENCIAMENTO POR PROCESSOS NA 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SERVIÇO PÚBLICO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Nas últimas décadas as organizações públicas e privadas vivem um cenário de transição do ambiente físico para o digital, 

estamos na Era da Informação ou Era Digital, que tem contribuído para a Globalização, com a inovação, flexibilidade e 

integração com a tecnologia, onde os processos organizacionais tornam-se menos burocráticos e mais ágeis, facilitando o 

acesso à informação e transparência nos procedimentos e resultados aos usuários. A transição digital para ser implantada, 

requer o planejamento e a sistematização das fases do projeto, propondo metodologias que tenham como objetivos a 

automação, modelagem, simulação, execução, otimização e controle dos processos como no caso o BPM (Business 

Process Management), que significa Gerenciamento de Processos de Negócio e que tem como intuito apresentar 

informações pertinentes de como os processos são executados, promovendo melhorias e gerenciamento dos processos. A 

ausência de planejamento e um modelo gerencial pode gerar gargalos nos processos, tornando-os menos efetivos e mais 

burocráticos, com isso, acarretando em desperdícios, retrabalhos e situações-problema que contrariam o modelo de 

transformação digital. A importância do BPM no Gerenciamento por Processos nas organizações públicas e privadas, tem 

como vantagem a sistematização e a gestão por processos, podendo ser melhorados ou redesenhados, permitindo às 

organizações serem mais assertivas, eficientes e eficazes na Era da Informação, com operações, produtos e serviços de 

qualidade. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância da sistematização e o gerenciamento dos processos na 

elaboração do projeto de integração digital do serviço público. O Objetivo especifico é identificar os gargalos nos processos 

e propor o conceito de BPM na otimização e gerenciamento dos processos organizacionais na Era Digital. 
 

 

 
O estudo teve como metodologia a exploratória com abordagem quali-quantitativa tendo como campo de pesquisa o 

METODOLOGIA departamento de Ética e Disciplina de uma Autarquia Federal no Estado de São Paulo. Foi feito a pesquisa de campo onde 

foram coletados os dados, e a análise documental dos conceitos estudados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após a análise dos dados foram feitos os fluxogramas dos processos e a transcrição dos dados para tabelas e gráficos e 

feito a comparação dos dois últimos anos ao início da implantação do processo digital em 2016 e dois anos posteriores do 

período determinado. Com a aplicação do BPM no gerenciamento dos processos, foi possível identificar os gargalos e 

propor as melhorias e/ou o redesenho dos procedimentos, com isso, proporcionando melhor atendimento dos serviços e 

menor taxa de erros nos processos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Foi possível concluir com o estudo que, antes de executar um projeto de integração digital, as organizações necessitam 

modelar e gerenciar seus processos sistematizando-os e otimizando-os, a fim de que sejam operados com eficiência e 

eficácia. 
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TITULO Assistência do Enfermeiro Obstetra no parto humanizado 
 
 

 
INTRODUCAO 

Buscando o retorno do protagonismo da mulher no parto, o Ministério da Saúde criou o Programa de Humanização do Pré- 

natal e Nascimento, e juntamente com a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se a participação da Enfermagem 

Obstétrica na realização do parto normal não distócico.1 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar as principais ações do Enfermeiro Obstetra na realização do parto humanizado. 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. A busca bibliográfica contemplou artigos publicados nos últimos cinco anos, 

utilizando como descritores: parto humanizado, relações enfermeiro-paciente e enfermeiras obstétricas. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão são: artigos, texto completo, português, da base de dados LILACS e BDENF. Com a combinação dos descritores 

foram encontrados 41 artigos, que foram lidos e respeitando os critérios de inclusão, o estudo foi composto por 10 artigos. 

A organização e análise dos dados foram realizadas por meio do agrupamento de temáticas convergentes. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Oito artigos abordaram a temática "importância do acolhimento durante o pré-natal" onde verificou-se que a assistência ao 

parto humanizado inicia neste momento, orientando quanto ao pré-parto, sala de parto e puerpério, fazendo com que a 

gestante se sinta segura compartilhando seus, medos e dúvidas. Quanto aos "métodos não farmacológicos utilizados pelo 

enfermeiro na assistência ao parto" nove artigos evidenciaram que esses resultam no alivio da dor e consequentemente no 

processo de parturição. Bem como a necessidade de orientar sobre métodos farmacológicos, sendo livre a escolha de 

adesão. Já a "humanização da assistência no parto conduzido pelo enfermeiro" foi abordada por nove artigos, destacando a 

possibilidade da participação ativa do acompanhante, livre escolha de posição no período expulsivo e contato com o bebê 

imediatamente pós-parto, proporcionando uma experiência agradável.2,3,4 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O Enfermeiro Obstetra tem o papel de resgatar a fisiologia do parto normal por meio de cuidados que diminuam as 

intervenções, sendo considerado um profissional capacitado por abranger conhecimentos técnico-científicos e a 

individualidade das parturientes, contribuindo na participação ativa da mesma e na construção de lembranças positivas. 
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TITULO Assistência do Enfermeiro Obstetra no parto humanizado 
 
 

 
INTRODUCAO 

Buscando o retorno do protagonismo da mulher no parto, o Ministério da Saúde criou o Programa de Humanização do Pré- 

natal e Nascimento, e juntamente com a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se a participação da Enfermagem 

Obstétrica na realização do parto normal não distócico.1 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar as principais ações do Enfermeiro Obstetra na realização do parto humanizado. 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. A busca bibliográfica contemplou artigos publicados nos últimos cinco anos, 

utilizando como descritores: parto humanizado, relações enfermeiro-paciente e enfermeiras obstétricas. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão são: artigos, texto completo, português, da base de dados LILACS e BDENF. Com a combinação dos descritores 

foram encontrados 41 artigos, que foram lidos e respeitando os critérios de inclusão, o estudo foi composto por 10 artigos. 

A organização e análise dos dados foram realizadas por meio do agrupamento de temáticas convergentes. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Oito artigos abordaram a temática "importância do acolhimento durante o pré-natal" onde verificou-se que a assistência ao 

parto humanizado inicia neste momento, orientando quanto ao pré-parto, sala de parto e puerpério, fazendo com que a 

gestante se sinta segura compartilhando seus, medos e dúvidas. Quanto aos "métodos não farmacológicos utilizados pelo 

enfermeiro na assistência ao parto" nove artigos evidenciaram que esses resultam no alivio da dor e consequentemente no 

processo de parturição. Bem como a necessidade de orientar sobre métodos farmacológicos, sendo livre a escolha de 

adesão. Já a "humanização da assistência no parto conduzido pelo enfermeiro" foi abordada por nove artigos, destacando a 

possibilidade da participação ativa do acompanhante, livre escolha de posição no período expulsivo e contato com o bebê 

imediatamente pós-parto, proporcionando uma experiência agradável.2,3,4 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O Enfermeiro Obstetra tem o papel de resgatar a fisiologia do parto normal por meio de cuidados que diminuam as 

intervenções, sendo considerado um profissional capacitado por abranger conhecimentos técnico-científicos e a 

individualidade das parturientes, contribuindo na participação ativa da mesma e na construção de lembranças positivas. 
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TITULO Diagnósticos de enfermagem NANDA para portadores de Colangite em internação hospitalar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
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TITULO Diagnósticos de enfermagem NANDA para portadores de Colangite em internação hospitalar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
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potencialmente fatal. Acta méd. (Porto Alegre);35:[5], 2014. 
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INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
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TITULO Diagnósticos de enfermagem NANDA para portadores de Colangite em internação hospitalar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
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TITULO Diagnósticos de enfermagem NANDA para portadores de Colangite em internação hospitalar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

Alba LBLB et all. NANDA-I: definições e classificação 2018-2020; tradução: Regina Machado Garcez; revisão técnica: [et al.]. 

– 11. ed. – Porto Alegre: Artmed. Paulo LB. Patogênese da Cirrose Biliar Primária e Colangite Esclerosante Primária. 
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TITULO Diagnósticos de enfermagem NANDA para portadores de Colangite em internação hospitalar 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Colangite Biliar Primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, com forte predominância feminina, 

principalmente na meia-idade. É caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos biliares interlobulares de 

pequeno e médio calibre extra-hepáticas e/ou intra-hepáticas. Habitualmente, a doença é assintomática, progredindo para 

cirrose, hipertensão portal e insuficiência hepática. Várias evidências apontam para a etiologia autoimune como sendo a 

mais provável desencadeadora da CBP, resultando de uma interação complexa entre a genética e o meio ambiente. Além de 

infecções e fatores de estilo de vida, vários desencadeantes ambientais têm sido sugeridos nos últimos trinta anos, podendo 

contribuir parcialmente para as diferenças na distribuição geográfica. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relacionar os diagnósticos de enfermagem da taxonomia NANDA com a sintomatologia de portadores de Colangite em 

internação hospitalar para aperfeiçoar os cuidados de enfermagem. 
 

Trata-se de uma relato de caso de uma paciente internada em uma unidade de internação hospitalar, com a hipótese 

METODOLOGIA 
diagnóstica Colangite. Os dados foram coletados por meio de prontuário e exame físico e relacionados aos Diagnósticos de 

enfermagem da taxonomia NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) edição 2018, em português. Descritores: 

Colangite, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais diagnósticos de enfermagem relacionados aos sinais e sintomas para a colangite em unidades de internação 

hospitalar são: - Risco de função hepática prejudicada, fatores de risco: inflamação dos ductos biliares e abuso de 

substâncias. - Integridade da pele prejudicada, caracterizado por: icterícia, lesões na pele, prurido, fator relacionado: 

Bilirrubina circulante. - Risco de confusão aguda: Fator de risco: hiperbilirrubinemia e - Perfusão tissular periférica ineficaz, 

caracterizado por enchimento capilar (#62)2 segundos nos MMII, pulsos filiforme e tributarias varicosas. - Risco de 

sangramento: fator de risco: função hepática prejudicada. - Risco de constipação, fator de risco: Hábitos alimentares 

inadequados, Ingestão de fibras insuficiente, Ingestão de líquidos insuficiente. - Risco de volume de líquidos deficiente, fator 

de risco: ingesta hídrica menor que as necessidades corpóreas. - Risco de infecção: Fatores de risco: acesso venoso, 

ambiente de risco (hospital). - Hipertermia: Caracterizado por: temperatura corpórea maior que 37,8°C, fator relacionado: 

inflamação dos ductos biliares. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

De acordo com a revisão literária conclui-se que os diagnósticos de Enfermagem da taxonomia NANDA direcionam o 

processo de enfermagem principalmente na fase de implementação, resultando na melhoria do cuidado prestado por 

enfermeiros aos pacientes portadores de colangite em unidades de internação hospitalar. 
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TITULO 
PRINCIPAIS COMPROMETIMENTOS FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR AVE E SUAS CONSEQUENCIAS – 

REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o AVE é a primeira causa de morte no Brasil, a segunda no mundo 

e em países desenvolvidos, fica atrás apenas das doenças cardíacas isquêmicas no ranking da OMS, sendo também a maior 

causa de incapacidade funcional no indivíduo. O Acidente Vascular encefálico é definido como um processo clínico de  

rápido desenvolvimento e distúrbio focal e/ou global da função encefálica, de suposta origem vascular e com mais de 24 

horas de duração. A hemiplegia é um sinal clássico do AVE e é caracterizada por perda dos movimentos voluntários em um 

hemicorpo, apresentando alterações musculares, sensitivas e cognitivas. Uma das sequelas mais importantes do AVE é a 

dificuldade na realização dos movimentos, podendo estar relacionada à diminuição da função cognitiva, indicando uma forte 

influência negativa para a recuperação dos movimentos e sobrevivência dos indivíduos acometidos por essa patologia. 

Dependendo da gravidade das sequelas apresentadas, há comprometimento da independência funcional nas atividades 

cotidianas, tais como alimentar-se, tomar banho, vestir-se, deambular, deitar-se e levantar-se necessitando de auxílio de 

outra pessoa para a realização das atividades de vida diária. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar na literatura os principais comprometimentos funcionais e suas consequências pós AVE. 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a capacidade funcional de indivíduos acometidos por AVE e suas principais 

METODOLOGIA 
sequelas, na qual foram realizadas buscas no banco de dados do Scielo, PubMed, Google Acadêmico e PEDro no período de 

2010 à 2018, no idioma português. Utilizando palavras chaves como: Acidente Vascular Encefálico, sequelas, capacidade 

funcional. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os estudos analisados mostraram que os pacientes acometidos por acidente vascular permanecem internados por tempo 

variado e as sequelas mais comuns são hemiplegia ou hemiparesia e imediatamente após a alta hospitalar precisam de 

ajuda de cuidadores e familiares para realizarem suas AVD’s (atividades de vida diária). As sequelas incluem dificuldade na 

linguagem, memória e cognição, além das sequelas motoras, impactando diretamente na qualidade de vida e auto estima. 

Ainda, a grande maioria desses pacientes tem medo de cair e problemas na linguagem e memória também afetam o dia-a- 

dia deles. A reabilitação neurofuncional é imprescindível para esses casos em todas suas fases. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

os comprometimentos funcionais mais frequentes pós AVE são hemiplegia ou hemiparesia, com dificuldades motoras, 

cognitivas e funcionais, que interferem diretamente na execução das AVDs e podem tornar o indivíduo dependente ou semi 

dependente. 
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TITULO 
Apócope, síncope e monotongação: metaplasmos característicos da variante não padrão presentes no RAP do grupo Trilha 

Sonora do Gueto – Um estudo sociolinguístico e discursivo 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora se saiba que as línguas são heterogêneas, as variedades não padrão do português (PNP) são frequentemente alvos 

de estigmatização. O RAP chegou ao Brasil em 1986, considerado música de periferia, da cultura popular, era a voz dos 

excluídos. Voz no sentido mais linguístico do termo: sua fala. Nesta pesquisa, considera-se a variedade não padrão presente 

nas músicas “Vida loka também ama”, “U crime num Compensa” e “Face Oculta” do grupo Trilha Sonora do Gueto, 

característica da periferia da Zona Sul de São Paulo, e nela analisam-se os metaplasmos contemporâneos Síncope, Apócope 

e Monotongação. Investigam-se ainda as relações entre variante não padrão, rap e preconceito. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Este estudo pretende, à luz da Sociolinguística Variacionista e da Análise do Discurso, analisar os processos de 

transformação fonético-fonológica contemporâneos do PNP, especificamente a presença dos metaplasmos apócope, 

síncope e monotongação, nas músicas do grupo Trilha Sonora do Gueto, e investigar em que medida se podem estabelecer 

relações entre variante não padrão, rap e preconceito. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica e o aporte teórico é o da Sociolinguística e o da Análise do 

Discurso. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Demonstrou-se que a variante não padrão, utilizada nas músicas do Trilha Sonora do Gueto, apresenta os metaplasmos 

contemporâneos síncope, apócope e monotongação como marcas dessa variante estigmatizada socialmente. O RAP utiliza   

o PNP em que são constantes a eliminação do “r” em posição final de palavra, como no trecho de Face Oculta: “Quero 

estudá”. Denomina-se essa ocorrência linguística de apócope. A síncope também é muito presente na letra de “Vida loka 

também ama”, com se pode observar no verso “homem tamêm chora”. Da mesma forma, há o apagamento da semivogal nos 

ditongos, a monotongação, conforme verso da música “U crime num Compensa”: “colô no meu ovido". Desta forma, não é 

difícil estabelecer relações entre PNP, RAP e preconceito. O RAP em virtude de sua linguagem, repleta de gírias, palavrões e 

temas típicos da periferia dá voz aos vulneráveis, dá-lhes visibilidade. O discurso desses sujeitos permite que se crie um 

espaço do qual emerge um discurso sócio-político contestatório. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O RAP, estilo musical de periferias, reflete o abismo social entre a sociedade dos que tudo têm e tudo podem e a dos que 

dela são excluídos. Isso se percebe no uso da variedade não padrão e no discurso do enunciador. Portanto, este artigo 

buscou demonstrar que a diversidade linguística deve ser vista como um componente da identidade cultural de cada grupo e 

que o discurso deve ser analisado segundo o contexto sócio histórico em que é produzido. 
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TITULO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
 
 

 
INTRODUCAO 

Os estudos buscaram a compreensão do papel da educação na sociedade e do papel da/o assistente social para uma 

educação de qualidade e para todos de modo que se respeite a diversidade e as desigualdades sociais presentes na 

sociedade brasileira 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar de que forma o assistente social pode atuar a fim de contribuir com a eficácia da Educação Básica Brasileira. 

Identificar as formas de produção e reprodução das relações sociais do assistente social com outros profissionais nos 

espaços socioocupacionais, componentes da Educação Básica Brasileira; Compreender a concepção do Serviço Social na 

Educação Básica Brasileira a partir da atuação do assistente social na referida área. 
 

 

 
Partindo do questionamento de: como se dá a atuação da/o assistente social no âmbito da Educação Básica Brasileira, 

procedeu-se a pesquisa do tipo bibliográfica à luz do pensamento acerca do trabalho da/o assistente social presente nas 

obras de Almeida (2000), Romanelli (2001) Silva (2007), Iamamoto (1985, 2009,2010) e Frigotto (2010) em sintonia com o 

METODOLOGIA 
pensamento educacional contemporâneo. A pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, teve o levantamento de 

dados feito através da análise em livros e artigos documentados e publicados sobre o tema, de forma impressa e online que 

permitiram reflexões e registros acerca de aspectos históricos do serviço social, além de discorrer sobre a educação 

brasileira numa abordagem histórica e contemporânea e sobre a atuação da/o assistente social na educação básica 

brasileira. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Compreendendo-se que a/o assistente social é um profissional habilitado a trabalhar no âmbito da educação básica 

brasileira, foi possível perceber com esta pesquisa, que a parceria entre assistente social, gestão escolar e família, é 

fundamental para implementar mudanças de atitudes no enfrentamento dos problemas vivenciados no espaço educacional, 

ao tempo em que remete a uma reflexão de como deve ser a contribuição deste profissional na resolutividade de tais 

problemas 
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TITULO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 
 
 

 
INTRODUCAO 

Os estudos buscaram a compreensão do papel da educação na sociedade e do papel da/o assistente social para uma 

educação de qualidade e para todos de modo que se respeite a diversidade e as desigualdades sociais presentes na 

sociedade brasileira 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar de que forma o assistente social pode atuar a fim de contribuir com a eficácia da Educação Básica Brasileira. 

Identificar as formas de produção e reprodução das relações sociais do assistente social com outros profissionais nos 

espaços socioocupacionais, componentes da Educação Básica Brasileira; Compreender a concepção do Serviço Social na 

Educação Básica Brasileira a partir da atuação do assistente social na referida área. 
 

 

 
Partindo do questionamento de: como se dá a atuação da/o assistente social no âmbito da Educação Básica Brasileira, 

procedeu-se a pesquisa do tipo bibliográfica à luz do pensamento acerca do trabalho da/o assistente social presente nas 

obras de Almeida (2000), Romanelli (2001) Silva (2007), Iamamoto (1985, 2009,2010) e Frigotto (2010) em sintonia com o 

METODOLOGIA 
pensamento educacional contemporâneo. A pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, teve o levantamento de 

dados feito através da análise em livros e artigos documentados e publicados sobre o tema, de forma impressa e online que 

permitiram reflexões e registros acerca de aspectos históricos do serviço social, além de discorrer sobre a educação 

brasileira numa abordagem histórica e contemporânea e sobre a atuação da/o assistente social na educação básica 

brasileira. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Compreendendo-se que a/o assistente social é um profissional habilitado a trabalhar no âmbito da educação básica 

brasileira, foi possível perceber com esta pesquisa, que a parceria entre assistente social, gestão escolar e família, é 

fundamental para implementar mudanças de atitudes no enfrentamento dos problemas vivenciados no espaço educacional, 

ao tempo em que remete a uma reflexão de como deve ser a contribuição deste profissional na resolutividade de tais 

problemas 
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TITULO USO DE INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
 
 

 
INTRODUCAO 

Devido à sobrecarga de atividades diárias que afetam a qualidade do processo de enfermagem, as condições de trabalho 

não são benéficas e saudáveis para o profissional de saúde, e a qualidade pode ficar comprometida, logo é o uso de 

ferramentas de gestão é uma alternativa para melhores condições de trabalho e assistência de qualidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar os benefícios do uso do instrumento de classificação de pacientes como ferramenta de gestão para a 

enfermagem. 
 

Revisão Bibliográfica datada de 1979 a 2017 abordagens sobre instrumentos de classificação de dependência assistencial e 

METODOLOGIA gerencial, utilizados na gestão de enfermagem. Com os descritores: Assistência de enfermagem; Qualidade da assistência à 

saúde; Garantia da qualidade dos cuidados de saúde. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A equipe de enfermagem realiza assistência de cuidados de saúde atendendo as necessidades humanas básicas dos 

clientes. As ferramentas de classificação de pacientes trazem ao processo sistemático de enfermagem a previsão da 

quantidade de pessoal necessário para uma assistência de qualidade por categoria (enfermeiro, técnico e auxiliar de 

enfermagem), sendo esta requerida pela atual Resolução 543/2017 do COFEN. É possível determinar a gravidade dos 

pacientes, quantificação das demandas de cuidados, melhor distribuição de pacientes entre os profissionais de nível técnico 

diminuindo, segundo relatos, o aparecimento de profissionais indiferentes, cansados, estressados, desmotivados, apáticos e 

com consequentes conflitos, abstinências e insatisfações. O uso de instrumentos de dimensionamento também permite, 

avaliar o custo da assistência e, assim, planejar o orçamento, necessitando, apenas, de interpretação do perfil dos pacientes 

de seis meses a um ano após implementação na unidade escolhida. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

O dimensionamento de pessoal permite o equilíbrio entre a necessidade de profissionais de enfermagem e a demanda de 

cuidado. É, portanto, um recurso para mensuração da carga de trabalho, e melhor escala diária, mensal e até uso para 

compreender o perfil dos clientes. 
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TITULO Maximização da produção de cartas 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pesquisa de caso foi realizado na empresa “XPTO”, uma indústria gráfica de médio porte, que dentre as suas 

especialidades é a impressão de cartas, para distribuição em todo território nacional.Com a demanda de um novo cliente a 

empresa identificou o grande que o tempo ocioso desde a solicitação do cliente até o momento da produção era de cerca de 

3 dias, considerado muito alto e seu refugo era muito grande alcançando 25% do material. Após a identificar esses 

problemas a empresa,percebeu que o seu valor estava acima do de mercado..Com o ocorrido, chegaram a conclusão da 

necessidade de um estudo de caso, com o objetivo de identificar onde estava sendo o gargalo e técnicas para soluciona-lo. 

Com o andamento, identificaram que o gargalo se encontrava no estoque, pois só era feito a compra dos materiais, após a 

chegada do pedido em uma quantidade 20% maior, onde era levada a produção acarretando o prejuízo do material. Logo que 

descoberto o lugar do gargalo, a empresa buscou ferramentas de controle e análise de estoque, como Analise de estoque, 

previsão de demanda, curva ABC, LEC- Lote econômico de compra, estoque de segurança. Buscando um resultado eficaz na 

sua produção. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é analisar a partir de ferramentas de análise e controle de estoque como podemos maximizar o 

processo produtivo de impressão de cartas, com as ferramentas: • Previsão de demanda • Curva ABC • LEC- Lote econômico 

de compra • Estoque de segurança. 
 

 

 
A pesquisa de caso tem como ênfase a utilização de ferramentas de controle de estoque para maximizar a produção de 

cartas. Nesta pesquisa foram usadas principalmente 4 ferramentas, complementares com o foco, em redução do custo de 

produção e menor tempo ocioso entre a colocação do pedido e sua produção. A primeira ferramenta utilizada, foi a análise 

de demanda com o objetivo de identificar o padrão de solicitação das cartas e quais meses se teriam maiores volumes. A 

METODOLOGIA segunda ferramenta foi, LEC – Lote econômico de compra, a partir do momento em que podemos prever, a quantidade que 

seria solicitada e quando seria, podemos saber exatamente a quantidade que vamos comprar, gerando um estoque menor, 

redução no custo de colocação de pedido, e melhor aproveitamento na matéria prima. A terceira ferramenta utilizada, foi a 

curva ABC, com o objetivo de identificar os produtos dentro deste estoque que tem maior valor e importância para a 

produção, após sua encontrá-los, foi feito um estoque de segurança deles. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Conclui-se que a partir desses estudos chegamos a redução de colocação de pedido do material, reduzindo cerca de 30%, o 

tempo ocioso de produção foi reduzido para poucas horas, e o refugo de material passou para em média 5% considerado 

dentro do padrão. 
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TITULO Previsão de demanda 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho foi desenvolvido com base na necessidade de melhoria no processo de gestão de compra na empresa onde foi 

realizado o estudo e tem como finalidade a implementação de um novo modelo de gestão de compras por software, 

substituindo o atual método. Esse novo estudo tem como objetivo identificar quais são os pontos fortes e oportunidades de 

melhoria no processo com a utilização dessa nova ferramenta para a previsão de demanda. Atualmente a empresa utiliza no 

processo de solicitações de produtos planilhas para realizar essas ações. Os dados nessas planilhas são coletados de um 

sistema interno de trabalhado. A proposta e substituir essas planilhas por uma ferramenta de suprimentos disponível na 

empresa, mas não utilizada devido a falta de conhecimento técnico de seus colaboradores. Para verificar os ganhos neste 

novo processo, foram submetidos a ferramentas 10 itens de perfumaria feminina de umas das lojas do grupo, através de 

curva ABC, estratificação de relatórios de ruptura e giro de estoque, espera-se mensurar os ganhos para o processo de 

compra, especialmente no quesito - redução de ruptura de estoque e volume de estoque. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho é mostrar os potenciais ganhos na substituição da atual forma de realização de pedidos para uma 

nova ferramenta disponível na empresa que é mais eficiente na tomada de decisão no processo gestão da demanda. 
 

Esse trabalho tem como metodologia a análise qualitativa dos dados extraídos da ferramenta. Que através de estratificação 

METODOLOGIA 
de relatórios será possivel entender as melhorias propostas. A pesquisa teórica foi realizada por meios de livros e manuais 

especializados em gestão de estoque. A coleta de informações foi feita por meio de software utilizado pela empresa e 

estratificado todos os dados pertinentes a gestão de compra e estoque. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O Gerenciamento de gestão de compra e estoque não é um processo que se estabelece em um curto período. Seus 

resultados só podem ser mensurados após a implementação do processo de forma integral ou mesmo em uma categoria 

inteira. Devido ao tempo reduzido para elaboração desta implementação o período analisado foi o mês de setembro de 2018 

com comparativo dos mesmos itens no ano anterior. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A proposta de implantação da uma nova ferramenta na gestão de abastecimento da empresa, irá proporcionar a empresa 

ganhos nos seguintes quesitos: Espera-se diminuir a frequência de ruptura dos itens para venda, e consequentemente a 

perda da oportunidade de venda do mesmo. Sendo assim, aumentando a receita. Diminuir os níveis de estoque e 

conseguintemente a cobertura. Aumentar a eficiência no processo de compras. 
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TITULO Evasão escolar no ensino médio ligados á questão socioeconômica e cultural na região do grajaú 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Muitos são os problemas enfrentados pelas escolas em todo Brasil, e o abandono escolar é um desses principais problemas, 

essa pesquisa tem como foco a evasão escolar no ensino médio ligado as questões socioeconômicas e culturais, partindo 

do principio que boa parte dos jovens abandona a escola para trabalhar, ou simplesmente porque acham a escola 

desinteressante, é preciso uma mudança por parte do estado para prevenir a evasão. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo mostrar os principais fatores que influenciam o abandono escolar no ensino médio, dando 

ênfase á evasão escolar dos jovens ligado á questão socioeconômica e cultural afetando as escolas da região do Grajaú no 

estado de São Paulo. 
 

 

 
Essa pesquisa está sendo elaborada acerca do tema evasão escolar no ensino médio, baseando-se em dados de 

METODOLOGIA dissertações, livros e artigos científicos, entendendo-se a evasão como um problema a ser enfrentado e combatido. 

Também estou utilizando dados do Inep e IBGE que mostram os dados do abandono escolar em São Paulo. 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
A evasão escolar precisa ser tratada com mais relevância pelos órgãos competentes, pela sociedade e familiares para que 

nossos jovens permaneçam nas escolas e tenham mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 
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TITULO Paciente com doenças crônicas decorrentes do uso abusivo de álcool: os impactos de uma alta hospitalar qualificada 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso abusivo de álcool é uma questão de saúde pública, sendo seu consumo relacionado a vários problemas de saúde. Em 

um estudo sobre as principais consequências em longo prazo relacionadas ao consumo moderado de álcool Andrade e 

Oliveira (2009, P. 49) definem que: Os problemas de saúde estão entre as principais consequências relacionadas ao uso de 

álcool, apontado como a causa de mais de 60 tipos de doenças, de desenvolvimento agudo ou crônico, contribuindo com 

cerca de 4% do total dos casos mundiais de doenças e gerando um custo significativo para o sistema de saúde. O Relatório 

Global Sobre Álcool e Saúde aponta que o uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo e está relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. No 

decorrer do presente trabalho, além pensar nas políticas e programas para o enfrentamento dos vários problemas físicos e 

sociais causados na vida dos pacientes com doenças decorrentes do uso abusivo de álcool, o estudo também propõe uma 

reflexão sobre atendimento e encaminhamento realizado nos serviços de saúde em especial no Hospital Municipal Dr. Alípio 

Correa Netto. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Geral Compreender os impactos de uma alta hospitalar em um paciente que faz uso abusivo de álcool. Epecífico Indicar os 

possíveis fatores que influenciam o uso excessivo de álcool; 
 

Para esta pesquisa será utilizado o método de pesquisa História oral, com objetivo de conhecer e analisar a história de vida 

dos entrevistados de maneira mais aprofundada, que conforme afirmam Matos e Senna: Como procedimento metodológico, 

METODOLOGIA a história oral busca registrar – e, portanto, perpetuar – impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se 

dispõem a compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir um conhecimento do vivido muito mais rico, 

dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não conheceríamos. (MATTOS, SENNA, 2011, P.97) 

RESULTADOS  Em construção. 
 

CONCLUSOES  Em construção. 
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TITULO XACRIABÁ- ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ATRAVÉS DA ESCOLA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES (SÉCULO XXI) 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto de pesquisa apresenta como tema central o estudo das práticas escolares das escolas indígenas de São 

João Das Missões, dos povos indígenas Xacriabá, que originalmente habita o norte de Minas Gerais. O estudo parte da 

prerrogativa que as práticas escolares formam fragmentos que remontam a identidade indígena contemporânea da etnia 

Xacriabá, que contribui para afirmação da identidade indígena. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Entender de que maneira a escola contribui para a formação e afirmação de identidade indígena Problematizar e relacionar 

os contos e literatura com as experiências reais vividas por indígenas na sociedade atual, buscando compreender aspectos 

da identidade indígena através da escola Compreender as relações dos Xacriabás com a escola 
 

 

 
O método para análise das fontes será a micro história, que pretende focalizar em um pequeno recorte temporal selecionado 

para perceber algo que talvez não fosse percebido por um recorte mais amplo. Deste modo, essa prática historiográfica 

METODOLOGIA evidencia e fortifica o modo como é visto o objeto de pesquisa e não só pelo que ele é visto. O estudo selecionará no 

material que serve de fonte para a pesquisa textos e imagens a partir de duas categorias de análise, a primeira implica 

considerar como a escola significa para os Xacriabás e como a escola interfere na identidade indígena. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A escola indígena passou a ser apropriada como um lugar de construção de identidade através de diálogos interculturais. 

Partindo de uma crítica da realidade, a educação se forma em um importante instrumento no processo de reafirmação de 

identidade, conscientizando o aluno a respeito da realidade que o cerca e a importância da educação indígena para o próprio 

índio descobrir e resgatar suas origens, cultura e identidade através da escola. 
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TITULO Suporte Básico de Vida: orientações à pessoa leiga 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Suporte Básico de Vida (SBV), compreende etapas realizadas fora do ambiente hospitalar por qualquer pessoa orientada e 

capacitada para tal situação, ou seja, é a primeira abordagem que a vítima recebe antes de um atendimento  

especializado.1,2 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar os principais temas e orientações que o Enfermeiro deve realizar na capacitação de um leigo em SBV. 

 

Revisão de literatura com os descritores: Suporte Básico de Vida, Cuidados de Enfermagem, Primeiros Socorros e Educação 

METODOLOGIA da População. Foram encontrados 16 artigos nas bases de dados BDENF, SCIELO e MEDLINE, porém utilizados 5 artigos 

pelos critérios de inclusão: textos em Português, todos completos e recorte temporal de dez anos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os principais temas e suas respectivas orientações para o Enfermeiro realizar ao leigo são:2,3 I. Quem devo chamar? 

Serviços de saúde especializados: • 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) • 193 Corpo de Bombeiros II. 

Obstrução de vias aéreas por corpo estranho - OVACE • Incentivar tosse vigorosa; • Não havendo sucesso, prosseguir com 

manobra de Heimlich; • Após desobstrução, encaminhar a pessoa à um serviço médico para avaliação; • Não havendo 

sucesso, ver orientações sobre RCP; III. Escoriações: • Lavar com água corrente e sabonete; • Proteger local com panos 

limpos; • Encaminhar para um serviço de saúde voltado à urgências e emergências. V. Trauma de membros superiores e 

inferiores: • Imobilizar todo o membro • Encaminhar para serviço de urgências e emergências. VI. Parada cardiorrespiratória: 

• Checar responsividade (tocar os ombros e chamar a vítima em voz alta) e checar a presença de respiração; • Checar pulso 

carotídeo de 5 a 10 segundos; • Posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca; • Iniciar 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões com velocidade de 

100 a 120/min; • Comprimir o tórax em 5 a 6 cm deixando completo retorno; • Se houver uma segunda pessoa que possa 

ajudar, fazer revezamento a cada 2 minutos; • Manter os ciclos de RCP até a chegada do serviço especializado, ou a vítima 

apresentar sinais de circulação (movimento, respiração e/ou tosse). 
 

 

 

CONCLUSOES 
É importante que o Enfermeiro tenha afinidade com os temas relacionados ao SBV e na capacitação de leigos, 

compreendendo a importância de sua utilização no dia-a-dia. 
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TITULO APLICAÇÃO DA ESCALA DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL EM IDOSOS MATRICULADOS NO NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ETERNO APRENDIZ 

 
 

 
INTRODUCAO 

O Brasil, assim como em alguns países latino – americanos vem passando por um processo de envelhecimento populacional acelerado, RAMOS et al. 

(1993), o que nos remete a pensar que o aumento da população idosa vem se tornando uma questão social. Isso força a sociedade brasileira a pensar 

e a encarar como desafio esta questão, MOREIRA (2000). 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo identificar vulnerabilidades através da aplicação da Escala de Coelho Savassi (instrumento de estratificação de risco 

familiar e social), que será aplicado nos prontuários dos idosos pertencentes ao Núcleo de convivência de idosos (NCI), com intuito de revelar quais 

dos usuários matriculados apresenta maior fator de risco. Uma vez o risco identificado será avaliado segundo os escores da escala. Cada avaliado 

receberá uma classificação que permitirá aos trabalhadores do núcleo criar estratégias que vão de encontro as vulnerabilidades do grupo estudado. 
 

 

 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de recorte transversal, a ser desenvolvido a partir da aplicação da Escala de Coelho Savassi aos idosos 

METODOLOGIA matriculados em um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) denominado Núcleo de Convivência de Idosos (NCI), serviço 

conveniado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 

RESULTADOS 
Com a aplicação da escala poderemos ter uma visão mais holística dos idosos atendidos. Permitindo uma análise integral da atual situação dos 

usuários, respeitando todos os fatores determinantes em seu cotidiano. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A escala de Coelho Savassi é uma ferramenta importante para identificar determinados perfis em grupos, é um instrumento já bastante utilizado em 

diversas áreas de conhecimento, como saúde e educação, porém neste estudo ela mostra que também pode ser utilizada em outras áreas como a 

assistência social. Como benefícios esperados do estudo estão a identificação dos (das) idosos (as) com maior índice de vulnerabilidade familiar e 

social onde serão inclusos em uma linha de cuidado que poderá ser formada juntamente com a rede assistencial e intersetorial com o objetivo de 

assistir e acompanhar melhor esse idoso (a) e resgata-lo da zona de risco. E por fim compartilhar com os serviços da assistência uma ferramenta de 

fácil utilização para identificação de demanda rápida dentro de grupos. Os resultados do estudo deverão contribuir para o trabalho da equipe técnica 

do (NCI) que poderá criar uma lista de todos os usuários, seguindo a classificação da escala que permite distinguir quais são os idosos e seus 

familiares em situação de maior vulnerabilidade para possíveis intervenções. 
 

 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Dispõe sobre a tipificação da rede socioassistencial do município de são 

Paulo e a Regulação de parceria operada por meio de convênio. Portaria Nº 46, 2010. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/portarias/portaria_46-2010.pdf Acesso em 26/08/2018. 

SAVASSI, Leonardo Cançado Monteiro. LAGE, Joana Lourenço. COELHO, Flávio Lúcio Gonçalves. Sistematização de um Instrumento de Estratificação de 

Risco Familiar: Escala de Risco de Coelho-Savassi. Repositório, 2012. Disponível 

em:http://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/3783/1/ARTIGO_Sistematiza%C3%A7%C3%A3oInstrumentoEstratifica%C3%A7%C3%A3o.pdf 

Acesso em 18/08/2018. RAMOS. Luiz Roberto et al. O Perfil do Idoso em área Metropolitana na Região Sudeste do Brasil: Resultado de inquérito 

domiciliar. Revista de saúde pública, 1993. Disponível em:http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/profissional-da-saude/grupo-tecnico-de- 

acoes-estrategicas-gtae/saude-da-pessoa-idosa/artigos-e- 

teses/fatores_determinantes_do_envelhecimento_saudavel_em_idosos_residentes_em_centro_urbano_projeto_epidoso.pdf Acesso em 05/06/2018. 

 
 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Cód. 

Trabalho 
Ano Area Tipo Modalidade 

Página 1245 

 

 

2018 9391 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

 
1 - Mostra de Pós-graduação 

Especialização 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
2941325 - DEBORA LISBOA DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Angela Mitzi Hayashi Xavier 

  

 
TITULO COMPARAÇÃO DO PERFIL FUNCIONAL DE PACIENTES PÓS AVE NA FASE AGUDA 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Acidente Vascular Encefálico é uma condição neurológica súbita e de rápida evolução, de origem vascular, causada por 

uma isquemia ou hemorragia cerebral, comprometendo de forma definitiva ou transitória uma ou mais áreas cerebrais. 

Levando a disfunções sensório-motoras, impacto no nível de independência funcional e óbito. O comprometimento motor 

está presente em aproximadamente 80% dos pacientes que sofreram AVE. Além das disfunções cardiorrespiratórias e 

cognitivas. Baseado na evolução das principais sequelas funcionais adquiridas após AVE, foi despertado o interesse realizar 

uma comparação de sua evolução na fase aguda.;2;3 
 

 

 
OBJETIVOS Compara a funcionalidade de pacientes pós AVE na fase aguda e subaguda. 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal analítica descritiva, na forma de estudos de casos, cuja amostra foi selecionada por 

conveniência e composta por 100 indivíduos que derem entrada no Pronto Socorro Adulto com suspeita de Acidente 

Vascular Encefálico tanto isquêmico quanto hemorrágico. São aplicados dois questionários, sendo o primeiro dentro das 

METODOLOGIA primeiras 48 horas e o segundo após 5 dias de internação Os questionários são formados por questões de informações 

gerais como idade, sexo, e específicos como sintomas, antecedentes pessoais, sinais vitais, resultado de tomografia, e se 

houve tratamento fisioterapêutico O Mini Exame do Estado Mental – MEEM para avaliação cognitiva e a escala de Ranking 

Modificada para avaliação da funcionalidade. 4,5 

RESULTADOS 
Quanto aos resultados parciais, grande parte dos pacientes avaliação eram do sexo masculino, com idade média de 55 anos. 

O lado mais aferrado pelo AVC foi o direito. Dados ainda em análise estatística e em preparo de discussão. 
 

CONCLUSOES 
Identificou-se mais casos de AVE isquêmico do que Hemorrágico. Sendo o hemorrágico o que apresenta maior 

complexidade e disfunção motora e cognitiva. 
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TITULO Lesões em atletas praticantes de ginástica olímpica- revisão de literatura 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Acredita-se que os primeiros registros de movimentos acrobáticos tenham aparecido na Grécia Antiga, com objetivo de 

manutenção da forma. O esporte se disseminou para outros países, incluindo o Brasil e aos poucos foi ganhando mais 

espaço e transformou-se numa modalidade de competição nos Jogos Olímpicos. Este esporte é composto por quatro 

aparelhos femininos: as barras assimétricas, trave de equilíbrio, salto e solo e seis aparelhos masculinos: argolas, barra fixa, 

barras paralelas, cavalo de alças, salto e solo. Exige um alto grau de dificuldade para execução dos movimentos que 

englobam giros, saltos, inversões e voos. Atletas levam em média de 8 a 12 anos para se formar um atleta de alto nível e por 

ter início desde a infância o risco de lesão está presente mesmo sua prática sendo segura e trazer benefícios à saúde. A 

prevenção é uma medida a ser tomada para que o índice de lesões seja baixo, assim o atleta apresenta um desempenho e 

rendimento melhor ou maior para seu desenvolvimento. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar na literatura a incidência de lesão em atletas praticantes de Ginástica Artística. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura. Foram realizadas buscas nas plataformas Scielo, Google acadêmico, PubMed, Lilacs. 

METODOLOGIA Para o momento foram utilizados artigos prático e de revisão de literatura publicados em revistas indexadas, no período 

entre 2010 e 2018, estendido. Palavras-chave: ginástica artística, prevenção, lesão. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A ginástica olímpica exigem treino exaustivo e perfeição dos movimentos, muitas vezes levando à estresse emocional e 

físico. Sob excesso de atividades e falta de atenção à postura, há predisposição a alterações musculoesqueléticas. As 

articulações dos membros inferiores são mais predispostas à lesões, em movimentos de aterrisagem e rotações, presentes 

no solo e salto em ambos os sexos, mais comumente causadas nos aparelhos de barra paralelas no masculino e trave de 

equilíbrio no feminino por exigir grande sobrecarga biomecânica. As medidas preventivas são essenciais para que o risco de 

lesão reduza. 
 

 

 

CONCLUSOES 
As lesões ocorrem em ambos os gêneros nas articulações dos membros inferiores, nos homens nas barras paralelas e nas 

mulheres na trave de equilíbrio e em ambos, no solo e saltos. 
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TITULO 
Proposta de tratamento em hidroterapia para melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida em pacientes com pelve 

espondilite anquilosante 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A Espondilte Anquilosante é uma doença inflamatória, crônica que afeta as articulações sacroilíacas e o esqueleto axial, 

acomete mais o sexo masculino resultando em rigidez, limitação funcional progressiva, a queixa principal é a dor, além da 

deformidade característica da doença, sendo assim o portador pode estar mais suscetível a fraturas. Entre os recursos 

fisioterapêuticos a hidroterapia que promove o alivio da dor, aumento da mobilidade articular, fortalecimento, trabalhar a 

consciência corporal e postura, sendo assim atuando na melhora dos sintomas melhorando a condição de vida diária do 

paciente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Propor tratamento para a melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida em pacientes com pelve espondilite anquilosante, 

através de tratamento em hidroterapia. 
 

Este trabalho foi baseado em uma pesquisa bibliográfica e retrospectiva a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livro e artigos científicos. As identificações dos artigos foram através de busca bibliográfica na base de 

METODOLOGIA 
dados PUBMED, SCIELO, PEDro, e Google Acadêmico. A estratégia de busca foi: (Ankilosing Spondylitis) OR (Ankilosing 

Spondylitis, quality of life). Para Google Acadêmico a estratégia de busca foi: (Espondilite Anquilosante, Dor, Fisioterapia) OR 

(Espondilite Anquilosante, Qualidade de vida, Hidroterapia); onde foi proposto um programa de tratamento em hidroterapia 

para pacientes com espondilite anquilosante. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A fisioterapia tem papel importante na melhora da dor, mobilidade e qualidade de vida dos pacientes portadores de 

espondilite anquilosante, dentre as técnicas utilizadas pela fisioterapia está a hidroterapia, sendo assim sugere-se um 

programa de exercícios realizados em piscina terapêutica. De Santana, J. M.,(2003), afirma em seu estudo que o meio 

aquático parece ser melhor alternativa do que a cinesioterapia convencional ou mecanoterapia, tendo em vista que a 

hidroterapia proporciona melhor relaxamento muscular, diminui a dificuldade, o impacto e a sobrecarga dos exercícios, 

aumentando a amplitude de movimento por conta do auxílio da água, e principalmente diminui a dor, gerando assim, melhor 

qualidade de vida ao portador de espondilite anquilosante. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A espondilite anquilosante é uma doença que tem uma sintomatologia bem característica, com uma grande evidencia de 

dor, espasmo muscular, rigidez aos movimentos articulares, imobilidade. Além disso, altera a qualidade de vida, pois 

acarreta diferentes graus de incapacidade sejam elas, física, social e psicológica. Diante disso, um programa de exercícios 

em hidroterapia foi proposto pois o meio aquático promove o melhor ambiente, e parece ser a melhor alternativa quando 

comparado a cinesioterapia convencional ou a mecanoterapia. A hidroterapia promove diminuição da imobilidade e da dor, 

gerando assim melhora da qualidade de vida ao paciente. Sendo assim, a hidroterapia mostrou grande eficácia no 

tratamento da EA e de acordo com os estudos realizados, mostrou ser para a maioria dos casos uma indicação 

incontestável. 
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ROBERTA VICENTE DE CARVALHO 

 
 

TITULO A INFLUÊNCIA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL NOS DIREITOS POLÍTICOS 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: A CF/88 consagrou em seu artigo 5º um universo de princípios constitucionais, objetivando assegurar a 

manutenção do Estado Democrático e de Direito. Dentre os princípios processuais, a CF/88 consagrou o Princípio da 

Presunção de Inocência. O STF pacificou entendimento de que a presunção de inocência do cidadão se encerra quando 

julgado e condenado por um Órgão Judicial Colegiado, antes mesmo da finalização do processo. Os recentes e reiterados 

julgados do STF não condiciona mais o início da execução da pena de prisão, ao trânsito em julgado da sentença, mas sim a 

condenação confirmada em segunda instância. Tal posicionamento da Corte Constitucional tem ocasionado inúmeros 

debates no mundo jurídico sobre a real interpretação e abrangência do princípio constitucional; e ainda, da sua aplicação 

antes do trânsito em julgado da sentença e do seu impacto nos direitos políticos do condenado. 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Analisar o alcance do Princípio da Presunção da Inocência antes do trânsito em julgado da sentença criminal 

condenatória e sua influência sobre os direitos políticos da pessoa do condenado. 
 

METODOLOGIA METODOLOGIA: A pesquisa é de natureza exploratória e qualitativa, tendo sido adotado o método de revisão bibliográfica. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADOS: A discussão acadêmica da pesquisa não guarda relação com qualquer ideologia política e; nem mesmo 

partidária, mas objetiva o estudo científico do instituto jurídico constitucional como um corolário básico do Estado 

Democrático e de Direito. Evidente que o posicionamento do STF em admitir a execução provisória da sentença antes do 

trânsito em julgado trará consequências ao mundo jurídico, notadamente ao sistema prisional brasileiro. O STF no 

julgamento do HC126.292/SP permitiu a imediata execução provisória da sentença condenatória, entendendo que o 

Princípio da Presunção de Inocência deve ser relativizado não inibindo a prisão do acusado cuja sentença condenatória foi 

confirmada em segunda instância, contrariando o posicionamento que adotou durante anos. Correntes doutrinárias 

contrárias sustentam que, relativizar o Princípio da Inocência é, por consequência, uma forma de limitar exercício 

constitucional da ampla defesa, contrariando a ordem constitucional; sobretudo quando inibe direitos políticos em 

decorrência de execução provisória de sentença. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: A execução provisória de sentença antes do trânsito em julgado traz evidente contrariedade ao mandamento 

constitucional, considerando que o legislador constitucional objetivou assegurar o mais amplo direito de defesa antes do 

cerceamento da liberdade do cidadão. Por sua vez, taxativa é a ordem constitucional esculpida no artigo 15, inciso III que 

condiciona a perda dos direitos políticos à uma condenação criminal transitada em julgado. 
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TITULO PERCEPÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM DESOSPITALIZAÇÃO SEGURA 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este projeto trata - se de uma pesquisa com o intuito de efetivar um Trabalho de Conclusão de Residência. A 

desospitalização segura precisa se tornar presente nos processos que englobam os atendimentos prestados aos pacientes 

desde a sua classificação e admissão no serviço de saúde até a sua alta hospitalar. A atuação da equipe multiprofissional 

torna - se fundamental na efetivação de um processo de desospitalização segura e qualificada para os pacientes 

hospitalizados nos serviços públicos de saúde. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Conhecer a percepção dos profissionais de saúde que integram a equipe multiprofissional acerca do processo de 

desospitalização segura. 
 

METODOLOGIA Pesquisa de natureza qualitativa bibliográfica a luz de autores que já discutiram sobre tema. 
 

RESULTADOS  Em construção. 
 

CONCLUSOES  Em construção. 
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– (Série B. Textos Básicos de Saúde). MARTINELLI, Maria Lúcia. O trabalho do assistente social em contextos hospitalares: 

desafios cotidianos; Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 107, p. 497-508, jul./set. 2011. RAMOS; SARA AMARO; A Influência Do 

Planeamento Da Alta Hospitalar No Número De Dias De Internamento Do Doente; dissertação. Universidade Lusófona de 
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TITULO A dependência química e a atuação do (da) assistente social no CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso de substâncias psicoativas varia conforme a cultura e o tempo desde a Antiguidade. As drogas são um problema de 

saúde coletiva que acompanha cada vez mais pessoas. Hoje, o número é crescente de novas drogas, abuso e mortalidade 

devido ao seu uso (FOCCHI, 2001). No Brasil, o uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, opióides) vem se agravando, o registro 

dessas substâncias saltou de 0,8% para 7,3% na última década, segundo os dados do IBGE (2010). Falar sobre prevenção de 

drogas é importante, mas é preciso contextualizar o seu uso frente a conjuntura social, política e econômica. O que buscam 

os jovens em uso de drogas? São dependentes, fazem uso abusivo? Não suportam a depressão? Qual relação se pode fazer 

entre saúde mental e uso das drogas? A falta de expectativa no mundo do trabalho, pertencimento social, condições 

econômicas contribuem para a inserção nas drogas? No Brasil, o uso de drogas acomete jovens em tenra idade, na maioria 

das vezes, os usuários não se consideram doentes. Há que se considerar que as drogas devem ter centralidade nas pautas 

das políticas públicas, e ainda, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas da ONODC (2018) o uso não medicinal de 

medicamentos sob prescrição está se tornando uma enorme ameaça para a saúde pública e o cumprimento da lei no mundo. 

O número de pessoas em todo o mundo que usaram drogas ao menos uma vez por ano permaneceu estável em 2016, com 

cerca de 275 milhões de pessoas ou cerca de 5,6% da população global entre 15 e 64 anos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Apresentar a dependência química e sua importância para a saúde pública; - Compreender a atuação do assistente social 

na prevenção e redução dos danos; - Delimitar uso abusivo e dependência química; - Verificar as possibilidades de 

enfrentamento do uso de drogas e dependência química nos equipamentos públicos e organizações não governamentais. 
 

 

 
METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, exploratória. 

 

RESULTADOS 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
 

CONCLUSOES 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
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TITULO A dependência química e a atuação do (da) assistente social no CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso de substâncias psicoativas varia conforme a cultura e o tempo desde a Antiguidade. As drogas são um problema de 

saúde coletiva que acompanha cada vez mais pessoas. Hoje, o número é crescente de novas drogas, abuso e mortalidade 

devido ao seu uso (FOCCHI, 2001). No Brasil, o uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, opióides) vem se agravando, o registro 

dessas substâncias saltou de 0,8% para 7,3% na última década, segundo os dados do IBGE (2010). Falar sobre prevenção de 

drogas é importante, mas é preciso contextualizar o seu uso frente a conjuntura social, política e econômica. O que buscam 

os jovens em uso de drogas? São dependentes, fazem uso abusivo? Não suportam a depressão? Qual relação se pode fazer 

entre saúde mental e uso das drogas? A falta de expectativa no mundo do trabalho, pertencimento social, condições 

econômicas contribuem para a inserção nas drogas? No Brasil, o uso de drogas acomete jovens em tenra idade, na maioria 

das vezes, os usuários não se consideram doentes. Há que se considerar que as drogas devem ter centralidade nas pautas 

das políticas públicas, e ainda, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas da ONODC (2018) o uso não medicinal de 

medicamentos sob prescrição está se tornando uma enorme ameaça para a saúde pública e o cumprimento da lei no mundo. 

O número de pessoas em todo o mundo que usaram drogas ao menos uma vez por ano permaneceu estável em 2016, com 

cerca de 275 milhões de pessoas ou cerca de 5,6% da população global entre 15 e 64 anos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Apresentar a dependência química e sua importância para a saúde pública; - Compreender a atuação do assistente social 

na prevenção e redução dos danos; - Delimitar uso abusivo e dependência química; - Verificar as possibilidades de 

enfrentamento do uso de drogas e dependência química nos equipamentos públicos e organizações não governamentais. 
 

 

 
METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, exploratória. 

 

RESULTADOS 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
 

CONCLUSOES 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
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TITULO A dependência química e a atuação do (da) assistente social no CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso de substâncias psicoativas varia conforme a cultura e o tempo desde a Antiguidade. As drogas são um problema de 

saúde coletiva que acompanha cada vez mais pessoas. Hoje, o número é crescente de novas drogas, abuso e mortalidade 

devido ao seu uso (FOCCHI, 2001). No Brasil, o uso de drogas ilícitas (cocaína, crack, opióides) vem se agravando, o registro 

dessas substâncias saltou de 0,8% para 7,3% na última década, segundo os dados do IBGE (2010). Falar sobre prevenção de 

drogas é importante, mas é preciso contextualizar o seu uso frente a conjuntura social, política e econômica. O que buscam 

os jovens em uso de drogas? São dependentes, fazem uso abusivo? Não suportam a depressão? Qual relação se pode fazer 

entre saúde mental e uso das drogas? A falta de expectativa no mundo do trabalho, pertencimento social, condições 

econômicas contribuem para a inserção nas drogas? No Brasil, o uso de drogas acomete jovens em tenra idade, na maioria 

das vezes, os usuários não se consideram doentes. Há que se considerar que as drogas devem ter centralidade nas pautas 

das políticas públicas, e ainda, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas da ONODC (2018) o uso não medicinal de 

medicamentos sob prescrição está se tornando uma enorme ameaça para a saúde pública e o cumprimento da lei no mundo. 

O número de pessoas em todo o mundo que usaram drogas ao menos uma vez por ano permaneceu estável em 2016, com 

cerca de 275 milhões de pessoas ou cerca de 5,6% da população global entre 15 e 64 anos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Apresentar a dependência química e sua importância para a saúde pública; - Compreender a atuação do assistente social 

na prevenção e redução dos danos; - Delimitar uso abusivo e dependência química; - Verificar as possibilidades de 

enfrentamento do uso de drogas e dependência química nos equipamentos públicos e organizações não governamentais. 
 

 

 
METODOLOGIA Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica, exploratória. 

 

RESULTADOS 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
 

CONCLUSOES 
Pretende-se explorar a temática "uso das drogas" e atuação do assistente social na perspectiva da redução de danos em 

CAPS. 
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TITULO Odontologia Digital: Otimização de Reabilitações Protéticas com sistema CAD/CAM 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Novas tecnologias utilizadas na Odontologia contribuíram para mudanças significativas na obtenção de próteses e 

infraestruturas protéticas. O sistema CAD/CAM surgiu com o objetivo de maximizar a produção, diminuir tempo e custos 

envolvidos. Esta ferramenta proporciona aumento da qualidade do produto final, otimização de procedimentos clínicos na 

odontologia e tem se tornado cada vez mais acessível ao público de cirurgiões-dentistas, por isso tem sido cada vez mais 

utilizada. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo tem o objetivo de realizar revisão de literatura sobre o sistema CAD/CAM destacando suas vantagens, 

desvantagens e funcionamento aplicados às reabilitações orais na odontologia. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados pubmed, scielo e scholar google com as seguintes palavras 

chaves: cad cam dentistry, CAD/CAM technology, rapid prototyping dentures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Atualmente, uma parcela significativa da população tem acesso e está habituada à tecnologia virtual, trabalhando com 

arquivos computacionais ao invés de objetos reais. Assim, o trabalho de protesistas é muito mais rápido do que alguns anos 

atrás, pois os computadores permitem o desenho e a confecção das estruturas, que outrora, era realizada, apenas, 

manualmente. Os softwares específicos para a prótese dentária têm um banco de dados ou biblioteca onde as formas dos 

dentes, componentes protéticos e implantes dentários estão arquivadas. Assim, quando há a necessidade do enceramento 

virtual, o programador insere a imagem determinada pelo operador, que fez o diagnostico prévio da região a ser reabilitada 

ou do componente protético que será utilizado sobre o implante ou intermediário. De forma simples, podemos dividir as 

tecnologias CAD/CAM em diferentes partes e essas determinam diretamente não só a qualidade do produto final, mas 

também as opções de próteses e materiais que podem ser trabalhados. A tecnologia CAD/CAM permite o controle de 

qualidade a nível micrométrico, o que é de grande importância, especialmente em infraestruturas de próteses parafusadas 

sobre implantes, pois essas exigem mais precisão de adaptação do que as próteses cimentadas sobre dentes ou implantes,  

já que o cimento facilita a passividade da peça. Esta tecnologia possui algumas limitações e fatores que podem afetar a 

precisão de adaptação, dentre eles, podemos citar limitações de uso de alguns softwares para desenho das restaurações, 

assim como limitações do hardware utilizado, como a câmera, o equipamento de escaneamento e as máquinas de 

usinagem. Portanto, é imprescindível que o cirurgião-dentista tenha amplo conhecimento desse sistema para selecionar o 

material adequado em cada situação clínica. Infelizmente, o custo do equipamento ainda é uma desvantagem, porém, em 

clínicas com alta demanda e fluxo de pacientes, este custo é reduzido e a utilização desta tecnologia apresenta-se mais 

vantajosa que o processo humanizado. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A implementação do Sistema CAD/CAM tem proporcionado tempo clínico reduzido, menor números de visitas, arquivos 

digitais, maior precisão e melhores propriedades físicas dos materiais. Entretanto, esta tecnologia apresenta alto custo e 

necessita de recursos humanos com treinamento específico para sua utilização. 
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TITULO Odontologia Digital: Otimização de Reabilitações Protéticas com sistema CAD/CAM 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Novas tecnologias utilizadas na Odontologia contribuíram para mudanças significativas na obtenção de próteses e 

infraestruturas protéticas. O sistema CAD/CAM surgiu com o objetivo de maximizar a produção, diminuir tempo e custos 

envolvidos. Esta ferramenta proporciona aumento da qualidade do produto final, otimização de procedimentos clínicos na 

odontologia e tem se tornado cada vez mais acessível ao público de cirurgiões-dentistas, por isso tem sido cada vez mais 

utilizada. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este estudo tem o objetivo de realizar revisão de literatura sobre o sistema CAD/CAM destacando suas vantagens, 

desvantagens e funcionamento aplicados às reabilitações orais na odontologia. 
 

METODOLOGIA 
Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados pubmed, scielo e scholar google com as seguintes palavras 

chaves: cad cam dentistry, CAD/CAM technology, rapid prototyping dentures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Atualmente, uma parcela significativa da população tem acesso e está habituada à tecnologia virtual, trabalhando com 

arquivos computacionais ao invés de objetos reais. Assim, o trabalho de protesistas é muito mais rápido do que alguns anos 

atrás, pois os computadores permitem o desenho e a confecção das estruturas, que outrora, era realizada, apenas, 

manualmente. Os softwares específicos para a prótese dentária têm um banco de dados ou biblioteca onde as formas dos 

dentes, componentes protéticos e implantes dentários estão arquivadas. Assim, quando há a necessidade do enceramento 

virtual, o programador insere a imagem determinada pelo operador, que fez o diagnostico prévio da região a ser reabilitada 

ou do componente protético que será utilizado sobre o implante ou intermediário. De forma simples, podemos dividir as 

tecnologias CAD/CAM em diferentes partes e essas determinam diretamente não só a qualidade do produto final, mas 

também as opções de próteses e materiais que podem ser trabalhados. A tecnologia CAD/CAM permite o controle de 

qualidade a nível micrométrico, o que é de grande importância, especialmente em infraestruturas de próteses parafusadas 

sobre implantes, pois essas exigem mais precisão de adaptação do que as próteses cimentadas sobre dentes ou implantes,  

já que o cimento facilita a passividade da peça. Esta tecnologia possui algumas limitações e fatores que podem afetar a 

precisão de adaptação, dentre eles, podemos citar limitações de uso de alguns softwares para desenho das restaurações, 

assim como limitações do hardware utilizado, como a câmera, o equipamento de escaneamento e as máquinas de 

usinagem. Portanto, é imprescindível que o cirurgião-dentista tenha amplo conhecimento desse sistema para selecionar o 

material adequado em cada situação clínica. Infelizmente, o custo do equipamento ainda é uma desvantagem, porém, em 

clínicas com alta demanda e fluxo de pacientes, este custo é reduzido e a utilização desta tecnologia apresenta-se mais 

vantajosa que o processo humanizado. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A implementação do Sistema CAD/CAM tem proporcionado tempo clínico reduzido, menor números de visitas, arquivos 

digitais, maior precisão e melhores propriedades físicas dos materiais. Entretanto, esta tecnologia apresenta alto custo e 

necessita de recursos humanos com treinamento específico para sua utilização. 
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TITULO 
Isolamento de bactérias resistentes ao tratamento com antibióticos nos banheiros da Universidade e a importância da 

lavagem das mãos. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

As doenças infecciosas e parasitárias constituem graves problemas de saúde pública, principalmente em países em 

desenvolvimento. Depois da ingestão, a principal rota de transmissão das bactérias é o contato com superfícies 

contaminadas (fômites) por microrganismos patogênicos seguida da má higienização das mãos. O conhecimento da 

diversidade microbiana em superfícies como o assento do vaso sanitário, válvula da descarga e a maçaneta são de grande 

importância para que se possam prevenir o surgimento de infecções(1). Assim, a identificação de microrganismos e seu 

potencial patogênico, poderia incentivar a higienização correta das mãos dos alunos da área de saúde Universidade de 

Santo Amaro após o contato com tais superfícies dos banheiros do prédio F1 e do C3, interrompendo a disseminação de 

infecções denominadas “doenças das mãos sujas” 
 

 

 

OBJETIVOS 
Demonstrar a diversidade espécies de bactérias nos banheiros femininos do campus I da Universidade Santo Amaro e o seu 

perfil de resistência às drogas antimicrobianas. 
 

Foram feitas coletas por ficção de swab embebidos em solução salina em superfícies nos banheiros dos prédios F1 e C3 da 

faculdade. O crescimento misto obtido foi submetido a técnicas de isolamento em diferentes meios de cultura seletivos e 

METODOLOGIA 
diferenciais de acordo com a características morfo-tintoriais observadas na coloração de Gram(2). As cepas identificadas 

foram submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos de diferentes classes para avaliação de bacilos Gram 

negativos (amoxicilina + ácido clavulânico, cefotaxima, cloranfenicol, ciprofloxacina e ácido pipemídico) e de cocos Gram 

positivos (penicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, vancomicina, ciprofloxacino, Rifamicina)(3) 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram isoladas as seguintes espécies de bacilos Gram negativos: Escherichia coli e Klebsiella sp. Entre as cepas isoladas, 

uma de Klebsiella sp, (assento) apresentou-se resistente à amoxicilina + ácido clavulânico, cefotaxima e ácido pipemídico, e 

sensível a todas as outras drogas. Entre as espécies de cocos Gram positivos foram isoladas cepas de Staphylococcus 

aureus e S. epidermidis no assento sanitário, botão da descarga e torneira. Entre as cepas isoladas, uma de S. aureus 

(assento) apresentou-se resistente à penicilina, Amoxicilina + Ácido clavulânico e vancomicina, mas sensível as demais 

drogas. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Nossos dados preliminares indicam que há pouca diversidade bacteriana nos sítios coletados, no entanto essas cepas 

apresentaram-se resistentes a antibióticos de diferentes classes, o que poderia causar falha no tratamento de infecções 

causadas por esses microrganismos. Além disso há que se considerar que esses genes de resistência podem ser 

transmissíveis entre espécies relacionadas que estejam no mesmo ambiente e que essas cepas também podem ser 

portadoras de uma combinação de genes de virulência que as torne patogênicas. 
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TITULO AVALIAÇÃO DA ADESÃO À VACINA CONTRA HPV EM ESCOLAS DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O carcinoma peniano acomete homens infectados pelo HPV, estando ele presente em 15 a 71% dos casos. A infecção pelo 

HPV, não apenas torna o homem passível de transmitir o vírus para seus parceiros ou parceiras, mas aumenta as chances de 

lesões (sendo em muitos casos o condiloma acuminado e alguns casos carcinoma peniano). A vacina faz com que o 

organismo crie imunidade contra o vírus antes de entrar em contato com o mesmo, usando proteínas do HPV para criar a 

memória imunológica. A vacina na população masculina leva a redução na incidência de verrugas anogenitais e câncer anal, 

respectivamente em 65,5 e 54,2 %. Indicando que a eficácia da vacina se estende até os homens, não sendo restrita em 

mulheres. A vacina está disponível para meninos de 9 - 13 anos, mas ainda não é obrigatória. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Fazer um levantamento epidemiológico com foco na vacinação contra o HPV em meninos, entre os anos de 2017 e 2018 na 

escola municipal Dr° Afrânio de Mello Franco, correlacionando com os dados socioeconômicos dos pais, os motivos dos 

pais para não vacinarem os seus filhos e o conhecimento dos pais sobre o HPV e a vacina contra ele. 
 

 

 
No projeto foi realizado um estudo transversal, quantitativo e descritivo. Os dados foram coletados por meio da aplicação de 

METODOLOGIA um questionário no dia da reunião dos pais. Sessenta e três responsáveis pelas crianças responderam o questionário após a 

leitura e concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A grande maioria dos responsáveis pelos meninos foram mulheres (90,5%). De uma maneira geral, 58,7% dos responsáveis 

não aderiram à campanha de vacinação contra HPV, embora, considerem a vacinação importante (91.9%). Entre os 

principais motivos para não aderirem a vacinação, foi apontado a falta de conhecimento sobre a vacina (45,9%); não 

saberem a idade em que podem receber a vacina (29,7%); a falta de tempo (10,8%) e a falta de documentos (8,1%). A faixa 

etária predominante nos meninos não vacinados é dos 9 aos 11 anos, que corresponde a quarta série escolar, e a faixa etária 

dos que tomaram é de acima dos 12 anos, a partir da sexta série escolar. Outros fatores que podem estar associados à não 

aderência, são: a falta de conhecimento de que meninos podem se infectarem com HPV (54,1%) e que podem desenvolver o 

câncer (59,5%). Surpreendentemente, o perfil socioeconômico dos responsáveis, nessa população, não contribui 

diretamente para a falta de adesão à vacinação contra o HPV em meninos, ter baixa renda mensal ou ter ensino superior não 

influenciou nos resultados. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A falta de conhecimento quanto ao HPV e sua relação com o câncer na população masculina, bem como quanto as 

informações sobre a vacina contra HPV em meninos pode ser a principal causa da falta de adesão à vacinação. Assim, o 

aumento da divulgação sobre estes conhecimentos pode vir a aumentar a adesão à vacina. O veículo de divulgação que 

parece atingir melhor esta população é a televisão (83.8%). 
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(ACIP).” CDC, 23 de março de 2007. Pag:1-24. [ Citado em 09 maio 2018.] Disponível: 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5602a1.htm 13 4. Ministério da Saúde. Coordenação de Saúde da Criança        

e do Adolescente. Ministério da Saúde convoca 10 milhões de adolescentes para vacinação de HPV e meningite. Brasília         

(DF). 2018 março. 
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TITULO Aplicação de melhoria na prestação de serviço de entrega em um ambiente B2C 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Atualmente, um dos grandes problemas na comercialização de produtos é a sua entrega, pois sua ineficiência causam 

transtornos, tanto para o fornecedor como para os clientes. O tempo de entrega maior que o prometido ao cliente se 

caracteriza como falta de um bom planejamento no processo direto da transportadora, e outro ponto que merece maior 

atenção é a falta de comunicação entre transportador e clientes nos processos logísticos relativos. Com base nestas 

premissas, a implantação de um software que possa manter as informações agrupadas se torna indispensável para a 

fidelização dos clientes, visando prestar informações confiáveis do inicio ao fim do processo de aquisição de produtos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal é a transparência nos processos com os clientes e consequentemente auxiliar os atendimentos, pois o 

tempo na obtenção de informações será reduzido e faz parte de uma das expectativas do cliente no que tange a entrega de 

produtos, a partir da facilidade do próprio cliente rastrear o seu pedido. 
 

 

 

METODOLOGIA 
A metodologia apresentada no trabalho está baseada na revisão bibliográfica e na aplicação de um software de informações 

logísticas, que fornecerá dados para colaboradores do fornecedor ou para o site da organização no ambiente B2C. 
 
 

 
RESULTADOS 

Com a implantação do software, foi possível constatar a melhoria de mais de 90% das deficiências relativas a informações 

recorrentes a entregas. O software permitiu uma maior interação das informações entre os atendentes do fornecedor e o site 

na internet, no que tange a prazos e posição de entregas junto ao consumidor final. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com o mercado cada vez mais competitivo é primordial mostrar o atendimento das necessidades dos clientes, gerando 

fidelização e garantia de melhores serviços. A melhoria na qualidade do serviço ao cliente, a partir da implantação do 

software em relação à entrega dos pedidos, propõe um avanço consideravelmente positivo nas vendas e a satisfação pelo 

serviço prestado, torna-o um cliente mais assíduo. 
 

 

REFERENCIAS 
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TITULO 
Efeito do extrato alcoólico de Syzygium cumini L. (Jamelão) sobre a forma promastigota dos parasitos do gênero 

Leishmania. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Syzygium cumini L. (Jamelão) é uma planta com propriedades antialérgicas, antimicrobianas e anti-protozoários, entre o 

último grupo destaca-se o parasito do gênero Leishmania. Este protozoário causa a Leishmaniose, que pode apresentar 

diversas manifestações clínicas, afetando pele, mucosa e órgãos. As formas promastigostas são injetadas pela saliva do   

vetor durante o repasto sanguíneo e são fagocitadas por células do sistema imune, principalmente macrófagos e dentro 

destes se diferenciam em formas amastigotas. O tratamento de escolha da leishmaniose é o antimoniato de N-metil 

glucamina, alternativamente, pode ser utilizado a anfotericina B liposomal, e Isotionato de pentamidina. Devido ao alto custo 

dos medicamentos, à necessidade de alta dose das drogas e aos efeitos colaterais, a busca por bioagentes anti-leishmania 

tem aumentado. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Padronizar a extração alcóolica das folhas de Syzygium cumini L. em diferentes temperaturas de extração, verificar a 

citotoxicidade dos extratos sobre as formas promastigotas da Leishmania (L) amazonensis e Leishmania (V) braziliensis e 

em macrófagos RAW 264,7. 
 

 

 
AS folhas de Syzygium cumini L., foram submetidas à extração com solvente álcool etílico P.A. por 9 dias à temperatura 

ambiente – extração fria (JF) ou por 7 dias à 70 0C – extração quente (JQ), trocando o solvente a cada 72h (JF) e 24h (JQ). 

A concentração dos extratos foi mensurada por evaporador a aproximadamente 50ºC por 24h para 9.6 mg/ml do JF e 8.75 

METODOLOGIA   
mg/ml do JQ. Os parasitos foram mantidos em meio SDM-79 suplementado com 10%SFB, antibióticos e 10 

(#38)#61549;g/mL hemina. As células Raw foram mantidas em cultura com RPMI completo suplementado com 10% de SFB, 

em estufa a 37ºC. Os macrófagos (4x104/100uL) e os parasitas (1.5x106/100uL) foram incubados em diferentes 

concentrações dos extratos (25, 50, 100 (#38)#61549;g/mL). A viabilidade dos macrófagos e dos parasitas foi determinada 

com o ensaio de redução por MTT. 
 

 
 

RESULTADOS 

Ambos os extratos (JQ e JF) diminuíram a viabilidade das formas promastigotas dos parasitos L. braziliensis e L. 

amazonensis de maneira dose dependente. Os extratos quente e frio de Syzygium cumini a 100 (#38)#61549;g/mL 

apresentaram efeito citotóxico contra as células Raw264.7, sugerindo que doses menores que 100 (#38)#61549;g/mL 

devem ser utilizadas para futuros ensaios que visam determinar o efeito sobre a forma amastigota do parasita. Estes 

experimentos estão sendo padronizados. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Os extratos alcoólicos obtidos apresentaram efeitos citotóxicos sobre as formas promastigotas da L. braziliensis e L. 

amazonensis. Posteriormente para avaliar o efeito do extrato sobre as amastigotas, os macrófagos deverão ser infectados 

com L. braziliensis e as doses dos extratos devem ser menores que 100 (#38)#61549;g/mL. 
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TITULO Função pulmonar da população idosa com DPOC: revisão de literatura 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O envelhecimento é um processo esperado, individual e gradativo, caracterizado por alterações fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas. Há uma perda progressiva da capacidade funcional e de adaptação do organismo. Os avanços tecnológicos na 

área de saúde relacionados a garantia e manutenção de vida tem contribuído de forma expressiva no aumento da 

expectativa de vida da população acima de 60 anos. A maior sobrevida dessa população está intimamente relaciona a 

maiores incidências de desenvolvimento de doenças crônicas e morbidades associadas. A doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) é uma pneumopatia comum em idosos, que causa grande impacto negativo na qualidade de vida e função 

pulmonar dessa população. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever os efeitos da DPOC na função pulmonar na população idosa. 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão qualitativa da literatura, tendo como bases de dados pesquisadas: Scielo, 

Pubmed, Medline, Lilacs e Google Acadêmico, no período de junho a setembro de 2018. Os descritores usados foram: DPOC, 

METODOLOGIA 
envelhecimento pulmonar, idoso, função pulmonar. Os critérios de inclusão foram: artigos escritos na língua portuguesa e 

em inglesa, que abordavam a função pulmonar nos idosos e na DPOC. Os critérios de exclusão foram: artigos de revisão, 

sem confiabilidade e que abordaram outras doenças na população idosa. Foram selecionados artigos com alta relevância 

cientifica e padronização metodológica. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Na pesquisa realizada foram encontrados 25 artigos e 20 foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Rocha FR e colaboradores 2017, utilizaram mensuração antropométrica, espirometria, força muscular respiratória, 

mobilidade diafragmática, atividade física de vida diária e percepção de dispneia para avaliar dois grupos, onde os 

portadores de DPOC mostraram déficits relacionados a obstrução das vias aéreas e hiperinsuflação pulmonar. Kopitovic I e 

colaboradores 2016, realizaram avaliação espirométrica, tendo como características o defeito ventilatório obstrutivo e 

restritivo, e incidência ligada a dependência de nicotina. Onde os dependentes de nicotina tiveram sintomas respiratórios 

mais graves. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os índices mostram crescentes números, tanto de idosos quanto de portadores de DPOC, estima-se que esses números 

cresçam ainda mais, por caracterizar danos irreversíveis que compromete a função pulmonar. As causas envolvem vários 

fatores, porém um deles e mais comum, pode ser evitável, que é a exposição a agentes agressores, que são inalados e 

agem diretamente no sistema respiratório. Ações preventivas e a conscientização de que a maioria dos casos podem ser 

evitados, pode contribuir para que esses números possam vir a diminuir, proporcionando uma melhor qualidade de vida dos 

idosos. 
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TITULO Influência da Artrite Encefalite Caprina (CAE) no Comportamento reprodutivo e qualidade do sêmen de bodes 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As lentiviroses dos pequenos ruminantes estão disseminadas na maioria dos rebanhos de caprinos criados de forma 

intensiva os animais portadores podem permanecer assintomáticos por longos períodos, favorecendo a transmissão da 

doença no rebanho. A manifestação clínica mais comum é a artrite que acomete animais adultos e, no caso dos machos 

pode comprometer a monta e consequentemente a reprodução. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Determinar o “status” sorológico para Lentiviroses dos pequenos ruminantes (LVPR) em caprinos e ovinos criados na mini 

fazenda da Universidade Santo Amaro - UNISA. Avaliar a influencia da doença no comportamento reprodutivo e na qualidade 

do sêmen de caprinos. 
 

 

 
Para a determinação do “status” sorológico, foram utilizados todos os caprinos e ovinos maiores de 6 meses, criados na 

mini fazenda da UNISA. Foram coletadas 34 amostras de sangue em tubo seco de 26 caprinos (16 fêmeas e 10 machos) e 8 

ovinos (7 machos e 1 fêmea). As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 2500 rpm para a obtenção do soro que foi 

METODOLOGIA 
acondicionado em tubos do tipo eppendorf e congelados (-20°C) até a realização dos testes. Foi utilizado o teste de 

imunodifusão em gel de ágar (IDGA) para CAE (BIOVETECH®, Recife, PE) que pesquisa anticorpos anti a proteína p28 em 

soros de caprinos infectados por CAEV. A ocorrência de artrite nos bodes foi determinada através do Índice Clínico Articular 

(ICA) que consiste em determinar a diferença entre as medidas da articulação do carpo cubital e do metacarpo, sendo 

negativo quando menor do que 5,5 cm; suspeito entre 6,0 e 6,5 cm e positivo quando maior ou igual a 7,0 cm. 
 

 
 

RESULTADOS 

Todos os animais testados na prova de IDGA para CAE foram negativos. Sendo assim, não foi possível analisar a influência 

da doença no comportamento reprodutivo e na qualidade do sêmen dos machos caprinos. Na avaliação do ICA, 4 caprinos 

foram suspeitos e 4 positivos. Dessa forma, podemos avaliar que apesar da artrite ser manifestação clínica mais comum da 

CAE, ela não é suficiente para o diagnóstico da doença. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os animais criados na Mini fazenda UNISA foram não reagentes à prova de IDGA para CAE, podendo ser considerados livres 

da doença. O Ìndice Clínico Articular não deve ser utilizado para o diagnóstico da CAE. 
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TITULO Influência da Artrite Encefalite Caprina (CAE) no Comportamento reprodutivo e qualidade do sêmen de bodes 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As lentiviroses dos pequenos ruminantes estão disseminadas na maioria dos rebanhos de caprinos criados de forma 

intensiva os animais portadores podem permanecer assintomáticos por longos períodos, favorecendo a transmissão da 

doença no rebanho. A manifestação clínica mais comum é a artrite que acomete animais adultos e, no caso dos machos 

pode comprometer a monta e consequentemente a reprodução. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Determinar o “status” sorológico para Lentiviroses dos pequenos ruminantes (LVPR) em caprinos e ovinos criados na mini 

fazenda da Universidade Santo Amaro - UNISA. Avaliar a influencia da doença no comportamento reprodutivo e na qualidade 

do sêmen de caprinos. 
 

 

 
Para a determinação do “status” sorológico, foram utilizados todos os caprinos e ovinos maiores de 6 meses, criados na 

mini fazenda da UNISA. Foram coletadas 34 amostras de sangue em tubo seco de 26 caprinos (16 fêmeas e 10 machos) e 8 

ovinos (7 machos e 1 fêmea). As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 2500 rpm para a obtenção do soro que foi 

METODOLOGIA 
acondicionado em tubos do tipo eppendorf e congelados (-20°C) até a realização dos testes. Foi utilizado o teste de 

imunodifusão em gel de ágar (IDGA) para CAE (BIOVETECH®, Recife, PE) que pesquisa anticorpos anti a proteína p28 em 

soros de caprinos infectados por CAEV. A ocorrência de artrite nos bodes foi determinada através do Índice Clínico Articular 

(ICA) que consiste em determinar a diferença entre as medidas da articulação do carpo cubital e do metacarpo, sendo 

negativo quando menor do que 5,5 cm; suspeito entre 6,0 e 6,5 cm e positivo quando maior ou igual a 7,0 cm. 
 

 
 

RESULTADOS 

Todos os animais testados na prova de IDGA para CAE foram negativos. Sendo assim, não foi possível analisar a influência 

da doença no comportamento reprodutivo e na qualidade do sêmen dos machos caprinos. Na avaliação do ICA, 4 caprinos 

foram suspeitos e 4 positivos. Dessa forma, podemos avaliar que apesar da artrite ser manifestação clínica mais comum da 

CAE, ela não é suficiente para o diagnóstico da doença. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os animais criados na Mini fazenda UNISA foram não reagentes à prova de IDGA para CAE, podendo ser considerados livres 

da doença. O Ìndice Clínico Articular não deve ser utilizado para o diagnóstico da CAE. 
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TITULO 
Um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização de meninas frente ao ato 

infracional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo tem como objetivo conhecer sobre o Plano individual de Atendimento (PIA) no processo de 

ressocialização de meninas frente ao ato infracional e suas histórias de vida e que cumpriram ou estão em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. O PIA foi criado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

como forma de conter as práticas punitivas que violavam os direitos das/os adolescentes, assim construir um PIA que 

considere as especificidades de cada adolescente garantindo acesso aos direitos fundamentais. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender sobre o PIA no processo de ressocialização de meninas frente ao ato infracional e sua 

historicidade. Objetivos Específicos: Realizar estudo bibliográfico sobre o gênero feminino e adolescência frente ao ato 

infracional. Conhecer sobre o Plano Individual de Atendimento frente a historicidade de meninas e o cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. Verificar sobre o processo de ressocialização a partir do Plano Individual de Atendimento. 
 

 

 
O presente trabalho visa abordar um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização 

de meninas autoras de ato infracional, frente a sua historicidade. Diante do exposto e afim de aprofundar e descrever nossa 

pesquisa, iremos realizar, a pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e sites. No que tange ao estudo sobre as 

METODOLOGIA adolescentes autoras de ato infracional, afim de exemplificar e compreender o atual cenário dessa temática, utilizaremos a 

pesquisa documental, em complemento da pesquisa bibliográfica, realizando pesquisas através de documentários, revistas, 

jornais e tabelas. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa. Portanto, afim de maior embasamento teórico, 

esses métodos serão utilizados para compreensão sobre o problema do presente projeto, com o intuito de realizar um 

estudo sobre o PIA, e a sua participação na vida de meninas em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Vivemos em uma sociedade marcada pela luta de classe, onde jovens da periferia sofrem cada vez mais um processo de 

exclusão social, onde tem levado meninas a procurar outros meios de sobrevivência, especificamente o tráfico de drogas 

dentre outros atos infracionais. Diante desse contexto onde as mesmas estão marcadas pela negligencia do estado por falta 

de direitos fundamentais, o PIA é inserido como um instrumento dentro das instituições socioeducativas para atender as 

demandas individuais das adolescentes, com o objetivo de afastar as jovens do ato infracional e prevenir sua reincidência, 

buscando nesse instrumental a sua historicidade. 
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TITULO 
Um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização de meninas frente ao ato 

infracional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo tem como objetivo conhecer sobre o Plano individual de Atendimento (PIA) no processo de 

ressocialização de meninas frente ao ato infracional e suas histórias de vida e que cumpriram ou estão em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. O PIA foi criado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

como forma de conter as práticas punitivas que violavam os direitos das/os adolescentes, assim construir um PIA que 

considere as especificidades de cada adolescente garantindo acesso aos direitos fundamentais. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender sobre o PIA no processo de ressocialização de meninas frente ao ato infracional e sua 

historicidade. Objetivos Específicos: Realizar estudo bibliográfico sobre o gênero feminino e adolescência frente ao ato 

infracional. Conhecer sobre o Plano Individual de Atendimento frente a historicidade de meninas e o cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. Verificar sobre o processo de ressocialização a partir do Plano Individual de Atendimento. 
 

 

 
O presente trabalho visa abordar um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização 

de meninas autoras de ato infracional, frente a sua historicidade. Diante do exposto e afim de aprofundar e descrever nossa 

pesquisa, iremos realizar, a pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e sites. No que tange ao estudo sobre as 

METODOLOGIA adolescentes autoras de ato infracional, afim de exemplificar e compreender o atual cenário dessa temática, utilizaremos a 

pesquisa documental, em complemento da pesquisa bibliográfica, realizando pesquisas através de documentários, revistas, 

jornais e tabelas. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa. Portanto, afim de maior embasamento teórico, 

esses métodos serão utilizados para compreensão sobre o problema do presente projeto, com o intuito de realizar um 

estudo sobre o PIA, e a sua participação na vida de meninas em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Vivemos em uma sociedade marcada pela luta de classe, onde jovens da periferia sofrem cada vez mais um processo de 

exclusão social, onde tem levado meninas a procurar outros meios de sobrevivência, especificamente o tráfico de drogas 

dentre outros atos infracionais. Diante desse contexto onde as mesmas estão marcadas pela negligencia do estado por falta 

de direitos fundamentais, o PIA é inserido como um instrumento dentro das instituições socioeducativas para atender as 

demandas individuais das adolescentes, com o objetivo de afastar as jovens do ato infracional e prevenir sua reincidência, 

buscando nesse instrumental a sua historicidade. 
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TITULO 
Um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização de meninas frente ao ato 

infracional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo tem como objetivo conhecer sobre o Plano individual de Atendimento (PIA) no processo de 

ressocialização de meninas frente ao ato infracional e suas histórias de vida e que cumpriram ou estão em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. O PIA foi criado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

como forma de conter as práticas punitivas que violavam os direitos das/os adolescentes, assim construir um PIA que 

considere as especificidades de cada adolescente garantindo acesso aos direitos fundamentais. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender sobre o PIA no processo de ressocialização de meninas frente ao ato infracional e sua 

historicidade. Objetivos Específicos: Realizar estudo bibliográfico sobre o gênero feminino e adolescência frente ao ato 

infracional. Conhecer sobre o Plano Individual de Atendimento frente a historicidade de meninas e o cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. Verificar sobre o processo de ressocialização a partir do Plano Individual de Atendimento. 
 

 

 
O presente trabalho visa abordar um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização 

de meninas autoras de ato infracional, frente a sua historicidade. Diante do exposto e afim de aprofundar e descrever nossa 

pesquisa, iremos realizar, a pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e sites. No que tange ao estudo sobre as 

METODOLOGIA adolescentes autoras de ato infracional, afim de exemplificar e compreender o atual cenário dessa temática, utilizaremos a 

pesquisa documental, em complemento da pesquisa bibliográfica, realizando pesquisas através de documentários, revistas, 

jornais e tabelas. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa. Portanto, afim de maior embasamento teórico, 

esses métodos serão utilizados para compreensão sobre o problema do presente projeto, com o intuito de realizar um 

estudo sobre o PIA, e a sua participação na vida de meninas em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Vivemos em uma sociedade marcada pela luta de classe, onde jovens da periferia sofrem cada vez mais um processo de 

exclusão social, onde tem levado meninas a procurar outros meios de sobrevivência, especificamente o tráfico de drogas 

dentre outros atos infracionais. Diante desse contexto onde as mesmas estão marcadas pela negligencia do estado por falta 

de direitos fundamentais, o PIA é inserido como um instrumento dentro das instituições socioeducativas para atender as 

demandas individuais das adolescentes, com o objetivo de afastar as jovens do ato infracional e prevenir sua reincidência, 

buscando nesse instrumental a sua historicidade. 
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TITULO 
Um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização de meninas frente ao ato 

infracional 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O presente estudo tem como objetivo conhecer sobre o Plano individual de Atendimento (PIA) no processo de 

ressocialização de meninas frente ao ato infracional e suas histórias de vida e que cumpriram ou estão em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. O PIA foi criado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

como forma de conter as práticas punitivas que violavam os direitos das/os adolescentes, assim construir um PIA que 

considere as especificidades de cada adolescente garantindo acesso aos direitos fundamentais. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Compreender sobre o PIA no processo de ressocialização de meninas frente ao ato infracional e sua 

historicidade. Objetivos Específicos: Realizar estudo bibliográfico sobre o gênero feminino e adolescência frente ao ato 

infracional. Conhecer sobre o Plano Individual de Atendimento frente a historicidade de meninas e o cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. Verificar sobre o processo de ressocialização a partir do Plano Individual de Atendimento. 
 

 

 
O presente trabalho visa abordar um estudo sobre o Plano Individual de Atendimento (PIA) no processo de ressocialização 

de meninas autoras de ato infracional, frente a sua historicidade. Diante do exposto e afim de aprofundar e descrever nossa 

pesquisa, iremos realizar, a pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e sites. No que tange ao estudo sobre as 

METODOLOGIA adolescentes autoras de ato infracional, afim de exemplificar e compreender o atual cenário dessa temática, utilizaremos a 

pesquisa documental, em complemento da pesquisa bibliográfica, realizando pesquisas através de documentários, revistas, 

jornais e tabelas. Essa pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa. Portanto, afim de maior embasamento teórico, 

esses métodos serão utilizados para compreensão sobre o problema do presente projeto, com o intuito de realizar um 

estudo sobre o PIA, e a sua participação na vida de meninas em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Vivemos em uma sociedade marcada pela luta de classe, onde jovens da periferia sofrem cada vez mais um processo de 

exclusão social, onde tem levado meninas a procurar outros meios de sobrevivência, especificamente o tráfico de drogas 

dentre outros atos infracionais. Diante desse contexto onde as mesmas estão marcadas pela negligencia do estado por falta 

de direitos fundamentais, o PIA é inserido como um instrumento dentro das instituições socioeducativas para atender as 

demandas individuais das adolescentes, com o objetivo de afastar as jovens do ato infracional e prevenir sua reincidência, 

buscando nesse instrumental a sua historicidade. 
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TITULO CLIMA ORGANIZACIONAL: UM PROBLEMA UMA SOLUÇÃO. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Na era da tecnologia e da informação as organizações precisam se adaptar às constantes mudanças que ocorrem em todos 

os setores da economia. Assim faz-se necessário entender o que afeta as pessoas dentro da empresa. Um dos fatores 

importantes é observar o clima organizacional que segundo Carvalho (1999), “o clima Organizacional não é determinado por 

leis, regulamentos, tradições e instruções da organização ou dirigentes, mas sim pelas atitudes das pessoas” e não estando 

um clima saudável e de acordo poderá trazer graves problemas de produtividade e muito mais de lucratividade, portanto 

precisa ser observado o quanto antes pelos gestores para não se agravar cada vez mais, pois conforme Luz (2018) “o clima 

pode variar de acordo com as equipes, levando em consideração a cultura organizacional o trabalho da liderança e a 

motivação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender que o problema de clima organizacional existe e que os gestores poderão buscar soluções rápidas para melhoria 

de tais situações. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo do Clima Organizacional nas organizações realizado 

através de livros e citações de artigos para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Um clima organizacional desagradável é um problema para as organizações e de acordo com Litwin (apud Luz, 2003, p. 13) 

clima é o “reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos colaboradores de uma empresa(...) é a atmosfera 

psicológica que envolve, o momento, a relação entre a empresa e seus funcionários”. Portanto, com o desenvolvimento de 

uma pesquisa de clima organizacional Para Litwin (#38) Stringer (1968) “é por meio da pesquisa de clima organizacional   

que é possível se medir o nível de relacionamento entre os funcionários e a empresa”, servirá como uma ferramenta objetiva 

para evitar problemas com as equipes e o desenvolvimento deles trazendo sempre resultados positivos para as 

organizações. Conforme Marchiori (2008, p. 209), “se organização é uma instituição social, constituída de pessoas e  

definida pelos seus papéis e relacionamentos, é fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a 

satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano”. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário com a 

organização maior será o seu comprometimento. Isso trará um ambiente saudável e de motivação para todos. De acordo 

com os conceitos existe um clima organizacional aplicável às empresas de qualquer natureza, que poderá melhorar a 

satisfação dos colaboradores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que é possível perceber e adotar um clima organizacional agradável que impulsiona a empresa na 

direção correta, auxiliando para que ela possa melhorar a motivação e a satisfação, sendo que a pesquisa de clima 

organizacional tem como tarefa mapear os ambientes internos para ter uma noção da relação entre colaboradores, gestores 

e empresa, com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho visando aumento de produtividade, e lucratividade. 
 

 

 
REFERENCIAS CARVALHO, Antônio Vieira de. Aprendizagem organizacional em tempos de mudança. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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TITULO CLIMA ORGANIZACIONAL: UM PROBLEMA UMA SOLUÇÃO. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Na era da tecnologia e da informação as organizações precisam se adaptar às constantes mudanças que ocorrem em todos 

os setores da economia. Assim faz-se necessário entender o que afeta as pessoas dentro da empresa. Um dos fatores 

importantes é observar o clima organizacional que segundo Carvalho (1999), “o clima Organizacional não é determinado por 

leis, regulamentos, tradições e instruções da organização ou dirigentes, mas sim pelas atitudes das pessoas” e não estando 

um clima saudável e de acordo poderá trazer graves problemas de produtividade e muito mais de lucratividade, portanto 

precisa ser observado o quanto antes pelos gestores para não se agravar cada vez mais, pois conforme Luz (2018) “o clima 

pode variar de acordo com as equipes, levando em consideração a cultura organizacional o trabalho da liderança e a 

motivação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender que o problema de clima organizacional existe e que os gestores poderão buscar soluções rápidas para melhoria 

de tais situações. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo do Clima Organizacional nas organizações realizado 

através de livros e citações de artigos para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Um clima organizacional desagradável é um problema para as organizações e de acordo com Litwin (apud Luz, 2003, p. 13) 

clima é o “reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos colaboradores de uma empresa(...) é a atmosfera 

psicológica que envolve, o momento, a relação entre a empresa e seus funcionários”. Portanto, com o desenvolvimento de 

uma pesquisa de clima organizacional Para Litwin (#38) Stringer (1968) “é por meio da pesquisa de clima organizacional   

que é possível se medir o nível de relacionamento entre os funcionários e a empresa”, servirá como uma ferramenta objetiva 

para evitar problemas com as equipes e o desenvolvimento deles trazendo sempre resultados positivos para as 

organizações. Conforme Marchiori (2008, p. 209), “se organização é uma instituição social, constituída de pessoas e  

definida pelos seus papéis e relacionamentos, é fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a 

satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano”. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário com a 

organização maior será o seu comprometimento. Isso trará um ambiente saudável e de motivação para todos. De acordo 

com os conceitos existe um clima organizacional aplicável às empresas de qualquer natureza, que poderá melhorar a 

satisfação dos colaboradores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que é possível perceber e adotar um clima organizacional agradável que impulsiona a empresa na 

direção correta, auxiliando para que ela possa melhorar a motivação e a satisfação, sendo que a pesquisa de clima 

organizacional tem como tarefa mapear os ambientes internos para ter uma noção da relação entre colaboradores, gestores 

e empresa, com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho visando aumento de produtividade, e lucratividade. 
 

 

 
REFERENCIAS CARVALHO, Antônio Vieira de. Aprendizagem organizacional em tempos de mudança. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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LUCIANA CELESTINO 

 
TITULO CLIMA ORGANIZACIONAL: UM PROBLEMA UMA SOLUÇÃO. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Na era da tecnologia e da informação as organizações precisam se adaptar às constantes mudanças que ocorrem em todos 

os setores da economia. Assim faz-se necessário entender o que afeta as pessoas dentro da empresa. Um dos fatores 

importantes é observar o clima organizacional que segundo Carvalho (1999), “o clima Organizacional não é determinado por 

leis, regulamentos, tradições e instruções da organização ou dirigentes, mas sim pelas atitudes das pessoas” e não estando 

um clima saudável e de acordo poderá trazer graves problemas de produtividade e muito mais de lucratividade, portanto 

precisa ser observado o quanto antes pelos gestores para não se agravar cada vez mais, pois conforme Luz (2018) “o clima 

pode variar de acordo com as equipes, levando em consideração a cultura organizacional o trabalho da liderança e a 

motivação”. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Entender que o problema de clima organizacional existe e que os gestores poderão buscar soluções rápidas para melhoria 

de tais situações. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo do Clima Organizacional nas organizações realizado 

através de livros e citações de artigos para uma melhor compreensão do assunto abordado. 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Um clima organizacional desagradável é um problema para as organizações e de acordo com Litwin (apud Luz, 2003, p. 13) 

clima é o “reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos colaboradores de uma empresa(...) é a atmosfera 

psicológica que envolve, o momento, a relação entre a empresa e seus funcionários”. Portanto, com o desenvolvimento de 

uma pesquisa de clima organizacional Para Litwin (#38) Stringer (1968) “é por meio da pesquisa de clima organizacional   

que é possível se medir o nível de relacionamento entre os funcionários e a empresa”, servirá como uma ferramenta objetiva 

para evitar problemas com as equipes e o desenvolvimento deles trazendo sempre resultados positivos para as 

organizações. Conforme Marchiori (2008, p. 209), “se organização é uma instituição social, constituída de pessoas e  

definida pelos seus papéis e relacionamentos, é fundamental a existência de ambientes de trabalho que preservem a 

satisfação do funcionário e o respeito ao ser humano”. Assim, quanto maior for o envolvimento do funcionário com a 

organização maior será o seu comprometimento. Isso trará um ambiente saudável e de motivação para todos. De acordo 

com os conceitos existe um clima organizacional aplicável às empresas de qualquer natureza, que poderá melhorar a 

satisfação dos colaboradores. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Portanto, conclui-se que é possível perceber e adotar um clima organizacional agradável que impulsiona a empresa na 

direção correta, auxiliando para que ela possa melhorar a motivação e a satisfação, sendo que a pesquisa de clima 

organizacional tem como tarefa mapear os ambientes internos para ter uma noção da relação entre colaboradores, gestores 

e empresa, com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho visando aumento de produtividade, e lucratividade. 
 

 

 
REFERENCIAS CARVALHO, Antônio Vieira de. Aprendizagem organizacional em tempos de mudança. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9423 Direito Civil 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3630960 - CARLOS FREIRES DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Vivian Gerstler Zalcman 
 
 

TITULO A Constitucionalização do Direito de Família e as Relações Homoafetivas 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com o advento da pós-modernidade, o foco no indivíduo foi priorizado e seus objetivos individuais passaram a ser 

valorizados. Como consequência desse movimento e da evolução da sociedade, em atenção às liberdades individuais, alterou-

se o conceito tradicionalista de família patriarcal pautada na exigência da diversidade de sexos, isso é, a união entre homem e 

mulher. É direito fundamental assegurado no artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da liberdade. Na esfera pessoal do 

indivíduo, onde existe seu desejo íntimo e sua personalidade exteriorizada que reflete a importância e a urgência de se 

perseguir a sua felicidade, o que não seria possível ao se restringir o ímpeto sexual e desejo de formar família. Dos princípios 

Constitucionais extrai-se o valor interno da pessoa, estando acima de qualquer preço, não podendo ser trocado ou 

diminuído, revelando em si a própria dignidade, conforme leciona Kant. Nesse sentido, a vida deve seguir, no plano individual, 

aquilo que é de maior valor ao sujeito. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Apresentar o relacionamento homoafetivo como juridicamente válido, erradicando o preconceito como garante a 

Constituição Federal, fazendo com que o a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana seja efetiva, sem a 

imposição de diferenças que incidem na expropriação da cidadania e desumanização de sujeitos. 
 

 

 
Esta pesquisa orientar-se-á pelo método de revisão bibliográfica, através da utilização de obras de renomados autores, do 

METODOLOGIA estudo da legislação ao se utilizar da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Processo Civil e de legislação 

esparsa brasileira e estrangeira. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

A constitucionalidade do instituto do casamento e da união estável homoafetiva advém dos princípios constitucionais da 

liberdade, igualdade e dignidade humana, do princípio implícito do direito à busca pela felicidade, todos levantados pelo 

Supremo Tribunal Federal nas históricas decisões da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 oriunda do Distrito 

Federal e na Ação por Descumprimento da Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 oriunda do Rio de Janeiro, ambas julgadas 

em 2011. Utilizando-se da hermenêutica jurídica, deve ser aplicada uma interpretação extensiva quanto ao direito de 

constituir família previsto no texto constitucional. Portanto, deve-se garantir reconhecimento jurídico ao homossexual e ao 

seu relacionamento homoafetivo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

DIAS, Maria Berenice. União Homoafetiva: o preconceito (#38) a justiça. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

GERSTLER ZALCMAN, Vivian. O Direito e a Felicidade. Disponível em: (#60)http://publicadireito.com.br/artigos/? 
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Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JR., Vidal 

Serrano. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Verbatim, 2014. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de 
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Família. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. VI. Direito de Família. 9. ed. 
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Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 9424 
Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

8 - Trabalhos 

científicos 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3311929 - TAMIRES BATISTA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
0 - Comunicação Oral 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Thiago Domingues Stocco 
 
 

TITULO Eletroanalgesia não-invasiva no tratamento da dor oncológica 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Pela OMS (Organização Mundial de Saúde) 8,8 milhões de pessoas morrem anualmente decorrente de câncer. Acredita-se 

que esse número aumente nas próximas décadas com o crescimento da expectativa de vida. A dor é um dos sintomas mais 

presentes em decorrência das neoplasias, e também o que mais afeta a vida do paciente. O controle da dor oncológica é um 

tema que tem despertado interesse e questionamentos aos profissionais da saúde que lidam, diretamente, com o paciente. 

Pensando nas variáveis que a dor possa ter e buscando também uma alternativa não medicamentosa e nem invasiva, se faz 

necessário a utilização de mais recursos para analgesia nos pacientes oncológicos, tais como a eletroanalgesia não-   

invasiva, recurso que utiliza a ação terapêutica de correntes elétricas aplicadas ao corpo a fim de controlar a dor. 
 

 

 
OBJETIVOS Analisar as evidências na literatura da utilização de recursos de eletroanalgesia em pacientes com dor oncológica. 

 

A presente revisão bibliográfica se utilizou de artigos científicos publicados pelas bases de dados Liliacs, Medline, Pubmed e 

Scielo, publicados no período de 2007 a 2018, sem restrição de idiomas. Para a pesquisa foram utilizados uma combinação 

METODOLOGIA dos seguintes descritores: Dor oncológica, Eletroanalgesia, Fisioterapia; e seus correspondentes em inglês. Foram incluídos 

nesse trabalho artigos originais mais recentes e/ou de referência sobre o assunto. Foram desconsiderados artigos que 

relatavam eletroanalgesia invasiva e analgesia medicamentosa como única opção. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os seis estudos que obedeceram aos critérios e inclusão e exclusão foram analisados. Eles optaram exclusivamente pela 

Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS) e seus diferentes tipos, como único recurso de eletroanalgesia. Todos 

os estudos obtiveram resultados positivos, em curto e a longo prazo, mesmo que os diagnósticos clínicos e estágios do 

tratamento fossem diferenciados. Analisando os resultados, é notório que essa área da fisioterapia precisa ser expandida e 

estudada, tendo em vista que vários outros métodos de eletroanalgesia não participam de nenhum estudo em pacientes 

oncológicos. A eletroanalgesia não invasiva procura auxiliar o paciente no momento de tratamento, pensando que a 

eletroterapia não auxilia somente na analgesia, mas na redução de opções medicamentosas, assim também diminuindo 

efeitos colaterais e reações adversas. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A eletroanalgesia não invasiva na fisioterapia oncológica mostra-se eficaz. No entanto, os estudos sobre o tema são 

escassos. Visto que é um assunto atual e de muita importância, sugere-se que mais estudos sejam realizados para ampliar o 

conhecimento na área, tendo como base a qualidade de vida do paciente oncológico. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 
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20. - Pena R, Barbosa L a, Ishikawa NM. Estimulação elétrica transcutânea do nervo (TENS) na dor oncológica - uma revisão 
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Ano  
Cód. 

Trabalho 

 
Area Tipo Modalidade 

 
 

 

2018 9428 
Serviço 

Social 

0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3338061 - ITALO SANTOS MAGALHAES 

 
 

Orientador 1 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
 

Orientador 2 Orientador Externo 

 
Jose Carlos Veloso Pereira da Silva 

  

 

TITULO 
UMA NOVA PORTA SE ABRE: A INSERÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL APÓS O 

PROGRAMA TRANSCIDADANIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em um contexto global há uma defasagem significativa no que tange as políticas públicas para travestis e transexuais, até 

mesmo países de primeiro mundo não há desenvolvimento especificamente algum programa direcionado a esta população, 

além das Organizações da Sociedade Civil. O Programa Transcidadania é um programa pioneiro que visa a busca pela 

reinserção de pessoas travestis e transexuais, por meio de cursos, aulas de Direitos Humanos e elevação da escolaridade, 

pautadas em uma formação profissionalizante e cidadã. 
 

 

OBJETIVOS 
Verificar o impacto do Programa Transcidadania na empregabilidade das (os) formadas (os) das (os) formadas (os). 

Compreender como a profissional de Serviço Social efetiva o projeto ético político da categoria no Programa Transcidadania. 
 

Nesta pesquisa iremos utilizar a abordagem de pesquisa qualitativa, usando como técnica a entrevista semiestruturada, por 

METODOLOGIA 
permitir um maior aprofundamento das questões subjetivas das entrevistadas na exposição de suas experiências antes, 

durante e após o Programa Transcidadania. Enfim, usaremos um gravador como instrumental para transcrever as 

entrevistas, sem margem para omissão e desfalque de informações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No que diz respeito a materialização do projeto ético político da profissão, uma das profissionais expõe que: “[...] se eu não 

viver o projeto Ético Político profissional na minha atuação, eu não me sinto uma profissional do Serviço Social, [...] ele que 

permeia toda a minha rotina de trabalho, as minhas perspectivas, as minhas buscas por melhoria profissional para que eu 

faça intervenções coerentes, para que eu faça intervenções [...], buscando por justiça social, igualdade, por equidade, 

respeito.” Quando perguntas sobre suas impressões finais em relação ao programa, todas as beneficiadas pontuaram 

pontos positivos do mesmo, elencando a oportunidade de concluírem o ensino médio e cursos profissionalizante. A fala 

mais significativa, foi a da entrevistada Alana, ao colocar: Ele me trouxe a liberdade de viver como uma pessoa normal como 

todo mundo, me sentia como uma pessoa excluída da sociedade, já terminei os meus estudos, não estou trabalhando, estou 

fazendo só cursos mais pretendo fazer uma faculdade, o transcidadania me abriu bastante portas, [...] de saber que eu 

posso me colocar em várias áreas de emprego, basta ter conteúdo e aprendizagem na área. Então, hoje em dia eu tô mais 

tipo, me sinto mais como uma borboleta. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O trabalho das profissionais de Serviço Social vai de encontro ao que é proposto no código de ética profissional e do projeto 

ético da categoria, ambas atuam de forma de emancipação das usuárias. As usuárias, obtiveram a oportunidades de 

terminarem os estudos e de concluírem cursos profissionalizantes, dando maior suporte para construírem seu futuro 

profissional. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9431 Ensino-Aprendizagem 4 - PIBID 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3522971 - ELAINE DURÃES TÔRRES GAMA 2 - Aprovado 7 - Pôster Presencial Impresso 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Tatiana da Silva Calsavara 
 
 

TITULO O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto do programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),tem uma grande importância para aos 

ingressantes das licenciaturas, podendo viabilizar a importância de desenvolvimentos de pesquisa relacionada à docência, 

não podemos descartar que essa integração tem como auxiliar o professor em sala de aula. A partir do momento que se 

inicia um curso de pedagogia a primeira sensação é que essa escolha se deve ao "simplesmente gostar de criança" mas 

percebe-se que existem fatores que vão além de brincar e cuidar, porque isso tudo depende de conhecimento, de 

metodologia, de teoria de ensino para aprimorar a prática docente e orientar o aluno da melhor forma possível, podendo 

assim fortificar seu aprendizado, trazendo outros contextos em sala de aula mais engajados e dinâmicos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar resultados do programa de iniciação à docência, entre os anos de 2016-2017, pelo olhar do aluno do curso de 

Pedagogia. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica e produção de relatórios a partir do trabalho realizado na Escola Perimetral. 
 
 

 
RESULTADOS 

O presente trabalho focalizou a formação inicial de professores em um curso de Pedagogia, detendo-se nos estudantes 

inseridos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Nossa pesquisa tem por objetivo 

compreender as implicações do PIBID na formação inicial de professores, no âmbito dessa experiência. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O PIBID tem um papel muito importante na formação do pedagogo, a atuação do bolsita evidencia experiências inovadoras 

nessa área e outras experiências que buscam aproximar o futuro professor da escola. As análises indicaram a pertinência  

do espaço escolar para a constituição docente do estudante de Pedagogia. Dentre as implicações na formação do futuro 

professor foram destacadas o reconhecimento por parte dos estudantes, participantes desta pesquisa, do que é atuar como 

professor, dos saberes necessários para essa atuação e das tensões existentes no cotidiano do trabalho docente. Além 

disso, notou-se o desenvolvimento de um aprendizado mútuo com os professores supervisores no decorrer da experiência 

desse programa. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9433 Direito Penal 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3631010 - PAULA FATIMA DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Renato Watanabe de Morais 
 
 

TITULO Sobre a criação e compartilhamento de notícias falsas e a relação com o Direito Penal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Com a evolução dos veículos de comunicação, a difusão de notícias e informações relevantes ultrapassaram os limites da 

imprensa tradicional, responsável pelo chamado ‘‘quarto poder’’ (uma alusão aos três poderes: executivo, legislativo e 

judiciário). A imprensa muitas vezes atua de modo investigativo, assume atribuições que seriam da justiça ou da polícia, 

além de auxiliar a população a atuar contra arbitrariedades do Estado. Hoje, porém, qualquer pessoa pode criar conteúdo e 

disseminá-lo facilmente, alcançando grande audiência. Permeiam pelo mundo digital diversas informações inverídicas 

travestidas de fontes confiáveis. Se num primeiro momento, havia a sensação de serem práticas inofensivas, a intensa 

popularização do uso da internet e a ausência de cultura cética a respeito do conteúdo recebido fez com que, o que antes 

parecia algo de menor relevância, viesse a se transformar num problema da maior grandeza: as fake news ou falsas notícias. 

Em 2016, a palavra “pós-verdade” foi eleita com a palavra do ano, de acordo com o dicionário de Oxford, editado por uma 

Universidade Britânica. A expressão significa algo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm 

menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, o individuo assume 

uma posição passiva e egocêntrica, considerando suas crenças pessoais mais relevantes que os fatos que realmente 

ocorreram. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

A propagação de notícias falsas pode ter um grande impacto no modo de ser da sociedade, havendo consequências 

políticas e até mesmo sanitárias. Com isso, o trabalho que se pretende elaborar busca analisar os efeitos que as noticiais 

falsas geram, destrinchar os motivos pelos quais as pessoas as criam e compartilham e a consequente responsabilidade 

penal. 
 

 

 
O presente artigo desenvolver-se-á por intermédio de revisão bibliográfica de livros e artigos sobre o tema, além de análise 

METODOLOGIA   de julgados, na seara do Direito Penal e Constitucional. Aportes teóricos da Psicologia e do Jornalismo contribuirão à 

elaboração do texto. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Os prejuízos causados por fake news podem ser superficiais, não passar de fofoca ou comentário maldoso. Mas, muitas 

vezes, tomam proporções incalculáveis, podendo afetar seriamente a honra de uma pessoa, alterar o resultado de uma 

eleição ou levar ao linchamento virtual ou real. Há fake news, ainda, que levaram a morte de algumas pessoas e até mesmo 

conflitos diplomáticos entre países. Com isso, o presente artigo pretende compreender esse fenômeno e como deve ser 

tratado na esfera do Direito Penal. 
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Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9434 Literatura Brasileira 4 - PIBID 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 
 
 

Autor Status Apresentação 
 

3503399 - TATIANA MACEDO SEBASTIAO E SILVA 2 - Aprovado 7 - Pôster Presencial Impresso 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Carla Thomas 
 
 

TITULO Leitura e Cidadania 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Pedagogia da UNISA na EMEF PERIMETRAL teve por objetivo principal 

ampliar e desenvolver o repertório Literário de todos envolvidos. Acreditamos que o cidadão que lê tem outra perspectiva de 

mundo, sai do senso comum e entra em um universo, que apesar de fictício, acrescenta, em sua existência os saberes 

necessários para enfrentar de forma corajosa e lúcida a sociedade atual. Optamos, mais uma vez trabalhar com quadrinhos, 

pois acreditamos que essa é a forma mais atraente para auxiliar a escola em suas particularidades. Os alunos selecionaram 

adaptações de contos e fábulas em forma de quadrinhos. Esse projeto derivou-se para outros e observamos uma 

apropriação das histórias lidas e estudadas por todos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar resultados do programa de iniciação à docência entre os anos de 2016-2017 e que derivou novos projetos para 

2018. 
 

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, leitura de textos clássicos da literatura brasileira, trabalho com quadrinhos. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

O resultado verificado, mais uma vez surpreendeu. Criamos novas histórias, ouvimos, lemos, dramatizamos, desenhamos, 

enfim, criamos! Foram variadas as apresentações e avaliamos nelas a importância da leitura e criação de texto. Mais uma   

vez acreditamos que a leitura organiza, fortalece e salva. Realizamos as diversas leituras propostas que foram discutidas e 

apreciadas por todos e verificamos que após as leituras os alunos conseguem verbalizar suas emoções e sentimentos, 

transpondo ficção e realidade resultando em uma comunidade escolar mais reflexiva, critica e capaz dos enfrentamentos 

diários. Entre as leituras realizadas para reflexão, aprofundamento e relação teoria e prática durante o processo de formação 

destacamos: Antônio Cândido, Mauricio Tragtemberg, Nelly de Novaes e Bruno Bettelheim. 
 

 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

Entre as obras trabalhadas com os alunos destacamos Negrinha, de Monteiro Lobato, A bolsa Amarela de Ligia Bojunga e 

novas edições em quadrinhos das obras de Monteiro Lobato, como Monteiro Lobato em Quadrinhos – Fábulas. Essas 

histórias costumam tratar de temas que são comuns ao dia a dia das crianças. As crianças aprendem observando e   

imitando o que vivenciam. Ao ouvirem uma fábula, elas têm a oportunidade de refletir sobre suas atitudes e valores, tanto no 

relacionamento com amigos e colegas, quanto com os familiares. Por isso a importância da leitura de fábulas para a 

educação e aprendizado das crianças e também do aluno do curso de Pedagogia, que revive e reinventa sua infância 

trabalhando entre outras questões com a formação de sua própria identidade. Para explorar ainda mais o repertório infantil 

dos quadrinhos foram usados gibis selecionados do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Muitas releituras de contos e 

fábulas foram realizadas em forma de quadrinhos 
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TITULO Alimentação saudável na infância: Atuação dos graduandos de enfermagem no Projeto Rondon® 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar a experiência das graduandas de Enfermagem participantes do Projeto Rondon®, sobre as práticas de alimentação 

saudável na infância para profissionais atuantes na educação infantil. 
 

Relato de experiência a partir de uma prática direta com profissionais da rede pública de educação infantil de Nova Campina 

para discussão sobre o tema Nutrição e Alimentação Saudável. A atividade prevista teve duração de 8 horas divididas em 

METODOLOGIA dois períodos (manhã e tarde) para 30 pessoas. Os graduandos fizeram uma apresentação sobre o Projeto Rondon® SP e 

sua atuação, abordaram o tema obesidade infantil relacionada a nutrição, mostrando soluções práticas sobre alimentação 

saudável. Descritores: Cuidados de enfermagem e ensino de enfermagem, obesidade pediátrica. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Dentro do Projeto Rondon® os graduandos de enfermagem atuam ativamente na comunidade através de grupos educativos 

à população local. No primeiro momento foi realizada uma avaliação diagnóstica para levantamento de demandas 

municipais. O tema alimentação saudável foi discutido com a equipe multidisciplinar e professores para identificação dos 

objetivos. A seguir realizou-se levantamento bibliográfico do assunto pertinente e após o preparo, o material foi analisado 

por todos os componentes da equipe. A partir daí, foi realizado agendamento com a população local para apresentar as 

orientações à cerca do tema. Na data previamente estabelecida, os graduandos de enfermagem realizaram orientações por 

meio de grupos educativos e roda de conversa, com a intenção de formar multiplicadores locais. Através da discussão 

sobre o tema, observou-se que não há falta de informações por parte dos profissionais (merendeiras, auxiliares de cozinha, 

professores, vice-diretora e nutricionista) em relação à necessidade de uma boa alimentação, mas sim, resistência cultural e 

familiar aos hábitos alimentares saudáveis. As orientações ao combate da obesidade infantil abordaram na alimentação 

saudável o aproveitamento de alimentos, apresentação de receitas para elaboração de cardápio ofertado nas merendas com 

a devida demanda de cada alimento e o manejo no preparo dos alimentos para as crianças.²'³ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Em algumas cidades do Brasil há necessidade da quebra de paradigmas culturais para acontecer uma boa nutrição infantil. 

Apresentar as orientações para a alimentação saudável para profissionais de rede pública de educação infantil de Nova 

Campina, proporcionou aos graduandos de enfermagem uma visão empática e holística da sociedade, sendo de grande valia 

a atuação do Projeto Rondon® no tema nutrição e alimentação saudável. 
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TITULO Alimentação saudável na infância: Atuação dos graduandos de enfermagem no Projeto Rondon® 

 
 

 
INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar a experiência das graduandas de Enfermagem participantes do Projeto Rondon®, sobre as práticas de alimentação 

saudável na infância para profissionais atuantes na educação infantil. 
 

Relato de experiência a partir de uma prática direta com profissionais da rede pública de educação infantil de Nova Campina 

para discussão sobre o tema Nutrição e Alimentação Saudável. A atividade prevista teve duração de 8 horas divididas em 

METODOLOGIA dois períodos (manhã e tarde) para 30 pessoas. Os graduandos fizeram uma apresentação sobre o Projeto Rondon® SP e 

sua atuação, abordaram o tema obesidade infantil relacionada a nutrição, mostrando soluções práticas sobre alimentação 

saudável. Descritores: Cuidados de enfermagem e ensino de enfermagem, obesidade pediátrica. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Dentro do Projeto Rondon® os graduandos de enfermagem atuam ativamente na comunidade através de grupos educativos 

à população local. No primeiro momento foi realizada uma avaliação diagnóstica para levantamento de demandas 

municipais. O tema alimentação saudável foi discutido com a equipe multidisciplinar e professores para identificação dos 

objetivos. A seguir realizou-se levantamento bibliográfico do assunto pertinente e após o preparo, o material foi analisado 

por todos os componentes da equipe. A partir daí, foi realizado agendamento com a população local para apresentar as 

orientações à cerca do tema. Na data previamente estabelecida, os graduandos de enfermagem realizaram orientações por 

meio de grupos educativos e roda de conversa, com a intenção de formar multiplicadores locais. Através da discussão 

sobre o tema, observou-se que não há falta de informações por parte dos profissionais (merendeiras, auxiliares de cozinha, 

professores, vice-diretora e nutricionista) em relação à necessidade de uma boa alimentação, mas sim, resistência cultural e 

familiar aos hábitos alimentares saudáveis. As orientações ao combate da obesidade infantil abordaram na alimentação 

saudável o aproveitamento de alimentos, apresentação de receitas para elaboração de cardápio ofertado nas merendas com 

a devida demanda de cada alimento e o manejo no preparo dos alimentos para as crianças.²'³ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Em algumas cidades do Brasil há necessidade da quebra de paradigmas culturais para acontecer uma boa nutrição infantil. 

Apresentar as orientações para a alimentação saudável para profissionais de rede pública de educação infantil de Nova 

Campina, proporcionou aos graduandos de enfermagem uma visão empática e holística da sociedade, sendo de grande valia 

a atuação do Projeto Rondon® no tema nutrição e alimentação saudável. 
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TITULO Alimentação saudável na infância: Atuação dos graduandos de enfermagem no Projeto Rondon® 
 
 

 
INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
Relatar a experiência das graduandas de Enfermagem participantes do Projeto Rondon®, sobre as práticas de alimentação 

saudável na infância para profissionais atuantes na educação infantil. 
 

Relato de experiência a partir de uma prática direta com profissionais da rede pública de educação infantil de Nova Campina 

para discussão sobre o tema Nutrição e Alimentação Saudável. A atividade prevista teve duração de 8 horas divididas em 

METODOLOGIA dois períodos (manhã e tarde) para 30 pessoas. Os graduandos fizeram uma apresentação sobre o Projeto Rondon® SP e 

sua atuação, abordaram o tema obesidade infantil relacionada a nutrição, mostrando soluções práticas sobre alimentação 

saudável. Descritores: Cuidados de enfermagem e ensino de enfermagem, obesidade pediátrica. 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Dentro do Projeto Rondon® os graduandos de enfermagem atuam ativamente na comunidade através de grupos educativos 

à população local. No primeiro momento foi realizada uma avaliação diagnóstica para levantamento de demandas 

municipais. O tema alimentação saudável foi discutido com a equipe multidisciplinar e professores para identificação dos 

objetivos. A seguir realizou-se levantamento bibliográfico do assunto pertinente e após o preparo, o material foi analisado 

por todos os componentes da equipe. A partir daí, foi realizado agendamento com a população local para apresentar as 

orientações à cerca do tema. Na data previamente estabelecida, os graduandos de enfermagem realizaram orientações por 

meio de grupos educativos e roda de conversa, com a intenção de formar multiplicadores locais. Através da discussão 

sobre o tema, observou-se que não há falta de informações por parte dos profissionais (merendeiras, auxiliares de cozinha, 

professores, vice-diretora e nutricionista) em relação à necessidade de uma boa alimentação, mas sim, resistência cultural e 

familiar aos hábitos alimentares saudáveis. As orientações ao combate da obesidade infantil abordaram na alimentação 

saudável o aproveitamento de alimentos, apresentação de receitas para elaboração de cardápio ofertado nas merendas com 

a devida demanda de cada alimento e o manejo no preparo dos alimentos para as crianças.²'³ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Em algumas cidades do Brasil há necessidade da quebra de paradigmas culturais para acontecer uma boa nutrição infantil. 

Apresentar as orientações para a alimentação saudável para profissionais de rede pública de educação infantil de Nova 

Campina, proporcionou aos graduandos de enfermagem uma visão empática e holística da sociedade, sendo de grande valia 

a atuação do Projeto Rondon® no tema nutrição e alimentação saudável. 
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TITULO Promoção a saúde frente a Obesidade Infantil: Orientações dos graduandos no Projeto Rondon 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios e 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores. O projeto também visa 

consolidar nos universitários valores humanos, sociais e coletivos.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as orientações discutidas no Projeto Rondon para o combate à Obesidade Infantil. 

 

Revisão literária de artigos indexados na base de dados BIREME e nos periódicos BDENF, SCIELO E MEDline. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão utilizados foram artigos completos, em língua portuguesa a partir do ano de 2010, com os descritores: Obesidade 

pediátrica, Instituição de ensino e equipe multiprofissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Obesidade é uma doença crônica que consiste no acréscimo dos adipócitos viscerais, provocando aumento de peso (índice 

de massa corporal superior a 30Kg/m²) e, consequentemente, prejuízos à saúde. Esta patologia é um caso de saúde pública, 

visto que afeta 1/5 das crianças e 80% destas se tornarão adultos obesos com algumas complicações como: Diabetes 

Mellitus tipo 2, dislipidemias, problemas cardiovasculares e problemas psicossociais. Essa patologia pode ser tanto de 

natureza endógena (fatores genéticos ou neuro-hormonais) quanto exógena (fatores comportamentais ou ambientais). As 

orientações discutidas no Projeto Rondon têm como foco, promoção e prevenção à saúde. O intuito é reforçar a importância 

sobre formas para o combate a obesidade infantil, a partir de duas vertentes principais: - A alimentação saudável Principais 

orientações: aumento no consumo de frutas, verduras e legumes, ingesta hídrica e de sucos naturais, reaproveitamento de 

alimentos (que normalmente são descartados), redução do consumo de açúcar e reeducação alimentar. - Hábitos saudáveis 

Principais orientações: atividades ao ar livre, brincadeiras lúdicas com movimentos aeróbicos, desestimular o uso da 

tecnologia (uma vez que está crescendo a cada dia e interferindo nas atividades dinâmicas, restringindo essas crianças ao 

ambiente domiciliar), conter períodos entre a utilização de tecnológicos de acordo com a faixa etária da criança, melhorar 

vínculo pais e filhos, participando das atividades diárias das crianças. ²'³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Para o combate da obesidade infantil, os graduandos participantes do projeto Rondon discutiram sobre as orientações a 

serem realizadas, a partir de uma boa alimentação e atividade física lúdica, de acordo com faixa etária das crianças. 
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TITULO Promoção a saúde frente a Obesidade Infantil: Orientações dos graduandos no Projeto Rondon 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios e 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores. O projeto também visa 

consolidar nos universitários valores humanos, sociais e coletivos.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as orientações discutidas no Projeto Rondon para o combate à Obesidade Infantil. 

 

Revisão literária de artigos indexados na base de dados BIREME e nos periódicos BDENF, SCIELO E MEDline. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão utilizados foram artigos completos, em língua portuguesa a partir do ano de 2010, com os descritores: Obesidade 

pediátrica, Instituição de ensino e equipe multiprofissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Obesidade é uma doença crônica que consiste no acréscimo dos adipócitos viscerais, provocando aumento de peso (índice 

de massa corporal superior a 30Kg/m²) e, consequentemente, prejuízos à saúde. Esta patologia é um caso de saúde pública, 

visto que afeta 1/5 das crianças e 80% destas se tornarão adultos obesos com algumas complicações como: Diabetes 

Mellitus tipo 2, dislipidemias, problemas cardiovasculares e problemas psicossociais. Essa patologia pode ser tanto de 

natureza endógena (fatores genéticos ou neuro-hormonais) quanto exógena (fatores comportamentais ou ambientais). As 

orientações discutidas no Projeto Rondon têm como foco, promoção e prevenção à saúde. O intuito é reforçar a importância 

sobre formas para o combate a obesidade infantil, a partir de duas vertentes principais: - A alimentação saudável Principais 

orientações: aumento no consumo de frutas, verduras e legumes, ingesta hídrica e de sucos naturais, reaproveitamento de 

alimentos (que normalmente são descartados), redução do consumo de açúcar e reeducação alimentar. - Hábitos saudáveis 

Principais orientações: atividades ao ar livre, brincadeiras lúdicas com movimentos aeróbicos, desestimular o uso da 

tecnologia (uma vez que está crescendo a cada dia e interferindo nas atividades dinâmicas, restringindo essas crianças ao 

ambiente domiciliar), conter períodos entre a utilização de tecnológicos de acordo com a faixa etária da criança, melhorar 

vínculo pais e filhos, participando das atividades diárias das crianças. ²'³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Para o combate da obesidade infantil, os graduandos participantes do projeto Rondon discutiram sobre as orientações a 

serem realizadas, a partir de uma boa alimentação e atividade física lúdica, de acordo com faixa etária das crianças. 
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TITULO Promoção a saúde frente a Obesidade Infantil: Orientações dos graduandos no Projeto Rondon 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios e 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores. O projeto também visa 

consolidar nos universitários valores humanos, sociais e coletivos.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as orientações discutidas no Projeto Rondon para o combate à Obesidade Infantil. 

 

Revisão literária de artigos indexados na base de dados BIREME e nos periódicos BDENF, SCIELO E MEDline. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão utilizados foram artigos completos, em língua portuguesa a partir do ano de 2010, com os descritores: Obesidade 

pediátrica, Instituição de ensino e equipe multiprofissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Obesidade é uma doença crônica que consiste no acréscimo dos adipócitos viscerais, provocando aumento de peso (índice 

de massa corporal superior a 30Kg/m²) e, consequentemente, prejuízos à saúde. Esta patologia é um caso de saúde pública, 

visto que afeta 1/5 das crianças e 80% destas se tornarão adultos obesos com algumas complicações como: Diabetes 

Mellitus tipo 2, dislipidemias, problemas cardiovasculares e problemas psicossociais. Essa patologia pode ser tanto de 

natureza endógena (fatores genéticos ou neuro-hormonais) quanto exógena (fatores comportamentais ou ambientais). As 

orientações discutidas no Projeto Rondon têm como foco, promoção e prevenção à saúde. O intuito é reforçar a importância 

sobre formas para o combate a obesidade infantil, a partir de duas vertentes principais: - A alimentação saudável Principais 

orientações: aumento no consumo de frutas, verduras e legumes, ingesta hídrica e de sucos naturais, reaproveitamento de 

alimentos (que normalmente são descartados), redução do consumo de açúcar e reeducação alimentar. - Hábitos saudáveis 

Principais orientações: atividades ao ar livre, brincadeiras lúdicas com movimentos aeróbicos, desestimular o uso da 

tecnologia (uma vez que está crescendo a cada dia e interferindo nas atividades dinâmicas, restringindo essas crianças ao 

ambiente domiciliar), conter períodos entre a utilização de tecnológicos de acordo com a faixa etária da criança, melhorar 

vínculo pais e filhos, participando das atividades diárias das crianças. ²'³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Para o combate da obesidade infantil, os graduandos participantes do projeto Rondon discutiram sobre as orientações a 

serem realizadas, a partir de uma boa alimentação e atividade física lúdica, de acordo com faixa etária das crianças. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Brasil. Ministério da Defesa. Projeto Rondon. Brasília: Ministério da Defesa, 2017. Disponível em: 

https://www.defesa.gov.br/programas-sociais/projeto-rondon 2. Lugão MAS, Ferreira TVS, Aguiar OV, André KM. A 

importância da atuação do enfermeiro na prevenção da obesidade infantil. Rev. pesq.: cuid. Fundam. Online 2010. jul/set. 

2(3): 976-988. 3. Golke C. Obesidade infantil: Uma revisão de literatura. [dissertação]. Palmeiras das Missões, RS: 

Universidade Federal de Santa Maria; 2016. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Página 1281 

 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9441 Enfermagem 3 - Extensão 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3442641 - JHENNIFFER FERRARI DOS SANTOS 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Mariano Chinaia Junior 

  

 
 

TITULO Promoção a saúde frente a Obesidade Infantil: Orientações dos graduandos no Projeto Rondon 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O Projeto Rondon® SP é uma ação governamental desenvolvida pelo Ministério da Defesa, em parceria com municípios e 

Instituições de Ensino Superior (IES) com o intuito de trazer benefícios para as comunidades relacionados à melhoria do 

bem-estar da sociedade e capacitação da gestão pública, formando agentes multiplicadores. O projeto também visa 

consolidar nos universitários valores humanos, sociais e coletivos.¹ 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar as orientações discutidas no Projeto Rondon para o combate à Obesidade Infantil. 

 

Revisão literária de artigos indexados na base de dados BIREME e nos periódicos BDENF, SCIELO E MEDline. Os critérios de 

METODOLOGIA inclusão utilizados foram artigos completos, em língua portuguesa a partir do ano de 2010, com os descritores: Obesidade 

pediátrica, Instituição de ensino e equipe multiprofissional. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Obesidade é uma doença crônica que consiste no acréscimo dos adipócitos viscerais, provocando aumento de peso (índice 

de massa corporal superior a 30Kg/m²) e, consequentemente, prejuízos à saúde. Esta patologia é um caso de saúde pública, 

visto que afeta 1/5 das crianças e 80% destas se tornarão adultos obesos com algumas complicações como: Diabetes 

Mellitus tipo 2, dislipidemias, problemas cardiovasculares e problemas psicossociais. Essa patologia pode ser tanto de 

natureza endógena (fatores genéticos ou neuro-hormonais) quanto exógena (fatores comportamentais ou ambientais). As 

orientações discutidas no Projeto Rondon têm como foco, promoção e prevenção à saúde. O intuito é reforçar a importância 

sobre formas para o combate a obesidade infantil, a partir de duas vertentes principais: - A alimentação saudável Principais 

orientações: aumento no consumo de frutas, verduras e legumes, ingesta hídrica e de sucos naturais, reaproveitamento de 

alimentos (que normalmente são descartados), redução do consumo de açúcar e reeducação alimentar. - Hábitos saudáveis 

Principais orientações: atividades ao ar livre, brincadeiras lúdicas com movimentos aeróbicos, desestimular o uso da 

tecnologia (uma vez que está crescendo a cada dia e interferindo nas atividades dinâmicas, restringindo essas crianças ao 

ambiente domiciliar), conter períodos entre a utilização de tecnológicos de acordo com a faixa etária da criança, melhorar 

vínculo pais e filhos, participando das atividades diárias das crianças. ²'³ 
 

 

 

CONCLUSOES 
Para o combate da obesidade infantil, os graduandos participantes do projeto Rondon discutiram sobre as orientações a 

serem realizadas, a partir de uma boa alimentação e atividade física lúdica, de acordo com faixa etária das crianças. 
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TITULO REVISÃO LITERÁRIA DOS POSICIONAMENTOS CIRÚRGICOS QUE INTERFEREM NA VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os posicionamentos cirúrgicos são de extrema importância quando associados à ventilação mecânica. Dependendo do tipo 

de cirurgia ou procedimento, o posicionamento interfere diretamente na ventilação, podendo favorecer a troca gasosa ou 

diminuindo riscos e lesões subsequentes. É necessário ter o conhecimento dos posicionamentos, bem como seu uso 

consciente para cada situação. Dessa forma, os posicionamentos ventilatórios definem como a ventilação mecânica será 

realizada durante todo procedimento, variando a partir dos decúbitos impostos. 
 

 

 
OBJETIVOS Associar os diferentes posicionamentos dos pacientes com suas necessidades ventilatórias. 

 

Foi realizada uma busca nas principais bases de dados da literatura, dos últimos 5 anos, na área da saúde (PubMed, Lilacs, 

Cochrane Library e Scielo) utilizando os seguintes descritores: Decúbito Ventral/ Prone Position, Respiração Artificial/ 

METODOLOGIA Respiration, Artificial, Posicionamento do Paciente/ Paciente Positioning, Decúbito Inclinado com Rebaixamento da Cabeça / 

Head-Down Tilt/Trendelenburg position,Ventilação Monopulmonar / One-LungVentilation, Beach Chair Position, Sitting 

Position, Anestesia/Anesthesia, Decúbito Dorsal / Supine Position. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os posicionamentos cirúrgicos associados à ventilação mecânica estão relacionados principalmente à variação na 

complacência do sistema respiratório, volume corrente e saturação arterial de oxigênio. O conhecimento e utilização correta 

dos posicionamentos implica diretamente na prevenção de lesões neurovasculares , plexo braquial, isquemias, entre outras. 

Vale ressaltar a extrema importância da utilização de coxins com o objetivo de evitar diversos tipos de lesões de acordo com 

o posicionamento correspondente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O posicionamento dos pacientes é uma grande responsabilidade que requer grande atenção aos detalhes e vigilância 

constante. A responsabilidade sobre o posicionamento envolve toda a equipe com monitoramento e vigilância sobre a 

probabilidade de riscos de lesões de cada posição. Cada posição tem efeitos fisiológicos significativos sobre a ventilação e 

circulação. Além disso, complicações relacionadas com a posição, incluindo lesões de nervos periféricos e NOI, são fontes 

significativas de morbidade. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

1. Bagatini A, Cangiani LM, Carneiro AF, Nunes RR. Bases do Ensino da Anestesiologia. Rio de janeiro: Sociedade Brasileira 

de Anestesiologia/SBA;2016 2. Valiatti JL dos Santos,Gomes do Amaral JL, Falcão LF dos Reis. Ventilação Mecânica: 

fundamentos e Prática Clinica. Rio de Janeiro:ROCA;2016 3. Porto EF, Castro AAM De, Leite JRDO, Miranda SV, Lancauth A, 

Kumpel C. Análise comparativa da complacência do sistema respiratório em três diferentes posições no leito (lateral, 

sentada e dorsal) em pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva prolongada. Rev Bras Ter Intensiva [Internet]. 

2008;20(3):213–9. 4. SANTOS C.I., ROSA G.J., LONGO E., OAIGEN F.P., RÉGIS G., PARAZZI P.L.F. Influência do 

Posicionamento Terapêutico na Ventilação, Perfusão, Complacência e Oxigenação Pulmonar. Revista Brasileira de Ciências 

da Saúde (2010), ano 8, nº 26. 5. ZAPAROLI A.M. , BARROS C.M. , AMARAL R.R., MICHELUTTI O.L.G., OLIVEIRA H.S. , FILHO 

C.P.L., COELHO F.R. Ventilação monopulmonar – revisão de literatura. Rev Med Minas Gerais (2014); 24(Supl 8): S19-S26. 6. 

ASSAD O.M. , EL SAYED A.A., KHALIL M.A. Comparison of volume-controlled ventilation and pressure-controlled ventilation 

volume guaranteed during laparoscopic surgery in Trendelenburg position. Journal of Clinical Anesthesia (2016) 34, 55–61. 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1283 

 

 

 
2018 9442 Anestesiologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3485081 - DIOGO HISSASHI KYAGA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Bruno Schuind Arantes 

  
GUILHERME SILVEIRA 

 
 

TITULO REVISÃO LITERÁRIA DOS POSICIONAMENTOS CIRÚRGICOS QUE INTERFEREM NA VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os posicionamentos cirúrgicos são de extrema importância quando associados à ventilação mecânica. Dependendo do tipo 

de cirurgia ou procedimento, o posicionamento interfere diretamente na ventilação, podendo favorecer a troca gasosa ou 

diminuindo riscos e lesões subsequentes. É necessário ter o conhecimento dos posicionamentos, bem como seu uso 

consciente para cada situação. Dessa forma, os posicionamentos ventilatórios definem como a ventilação mecânica será 

realizada durante todo procedimento, variando a partir dos decúbitos impostos. 
 

 

 
OBJETIVOS Associar os diferentes posicionamentos dos pacientes com suas necessidades ventilatórias. 

 

Foi realizada uma busca nas principais bases de dados da literatura, dos últimos 5 anos, na área da saúde (PubMed, Lilacs, 

Cochrane Library e Scielo) utilizando os seguintes descritores: Decúbito Ventral/ Prone Position, Respiração Artificial/ 

METODOLOGIA Respiration, Artificial, Posicionamento do Paciente/ Paciente Positioning, Decúbito Inclinado com Rebaixamento da Cabeça / 

Head-Down Tilt/Trendelenburg position,Ventilação Monopulmonar / One-LungVentilation, Beach Chair Position, Sitting 

Position, Anestesia/Anesthesia, Decúbito Dorsal / Supine Position. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os posicionamentos cirúrgicos associados à ventilação mecânica estão relacionados principalmente à variação na 

complacência do sistema respiratório, volume corrente e saturação arterial de oxigênio. O conhecimento e utilização correta 

dos posicionamentos implica diretamente na prevenção de lesões neurovasculares , plexo braquial, isquemias, entre outras. 

Vale ressaltar a extrema importância da utilização de coxins com o objetivo de evitar diversos tipos de lesões de acordo com 

o posicionamento correspondente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O posicionamento dos pacientes é uma grande responsabilidade que requer grande atenção aos detalhes e vigilância 

constante. A responsabilidade sobre o posicionamento envolve toda a equipe com monitoramento e vigilância sobre a 

probabilidade de riscos de lesões de cada posição. Cada posição tem efeitos fisiológicos significativos sobre a ventilação e 

circulação. Além disso, complicações relacionadas com a posição, incluindo lesões de nervos periféricos e NOI, são fontes 

significativas de morbidade. 
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TITULO REVISÃO LITERÁRIA DOS POSICIONAMENTOS CIRÚRGICOS QUE INTERFEREM NA VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os posicionamentos cirúrgicos são de extrema importância quando associados à ventilação mecânica. Dependendo do tipo 

de cirurgia ou procedimento, o posicionamento interfere diretamente na ventilação, podendo favorecer a troca gasosa ou 

diminuindo riscos e lesões subsequentes. É necessário ter o conhecimento dos posicionamentos, bem como seu uso 

consciente para cada situação. Dessa forma, os posicionamentos ventilatórios definem como a ventilação mecânica será 

realizada durante todo procedimento, variando a partir dos decúbitos impostos. 
 

 

 
OBJETIVOS Associar os diferentes posicionamentos dos pacientes com suas necessidades ventilatórias. 

 

Foi realizada uma busca nas principais bases de dados da literatura, dos últimos 5 anos, na área da saúde (PubMed, Lilacs, 

Cochrane Library e Scielo) utilizando os seguintes descritores: Decúbito Ventral/ Prone Position, Respiração Artificial/ 

METODOLOGIA Respiration, Artificial, Posicionamento do Paciente/ Paciente Positioning, Decúbito Inclinado com Rebaixamento da Cabeça / 

Head-Down Tilt/Trendelenburg position,Ventilação Monopulmonar / One-LungVentilation, Beach Chair Position, Sitting 

Position, Anestesia/Anesthesia, Decúbito Dorsal / Supine Position. 
 

 
 

RESULTADOS 

Os posicionamentos cirúrgicos associados à ventilação mecânica estão relacionados principalmente à variação na 

complacência do sistema respiratório, volume corrente e saturação arterial de oxigênio. O conhecimento e utilização correta 

dos posicionamentos implica diretamente na prevenção de lesões neurovasculares , plexo braquial, isquemias, entre outras. 

Vale ressaltar a extrema importância da utilização de coxins com o objetivo de evitar diversos tipos de lesões de acordo com 

o posicionamento correspondente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O posicionamento dos pacientes é uma grande responsabilidade que requer grande atenção aos detalhes e vigilância 

constante. A responsabilidade sobre o posicionamento envolve toda a equipe com monitoramento e vigilância sobre a 

probabilidade de riscos de lesões de cada posição. Cada posição tem efeitos fisiológicos significativos sobre a ventilação e 

circulação. Além disso, complicações relacionadas com a posição, incluindo lesões de nervos periféricos e NOI, são fontes 

significativas de morbidade. 
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TITULO Uma Análise Jurídica sobre a Internação Compulsória de Dependentes Químicos. 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A internação compulsória é um mecanismo muito empregado no tratamento dos enfermos por dependência química e o 

assunto ganhou visibilidade recentemente em virtude da tentativa do prefeito de São Paulo, João Doria, tentar adotar tal 

medida para tratamento dos dependentes químicos que vivem nas ruas da Cidade. Há pontos conturbados e controversos 

na questão, tendo em vista a polêmica proveniente da denominada “judicialização da medicina”, que ocorre no momento do 

próprio pedido de internação, formulado perante o Poder Judiciário que acaba com a possibilidade de decidir o que é melhor 

do ponto de vista médico para aquele paciente. O assunto está regulamentado na Lei nº 10.2016 de 06 de abril de 2001, 

porém diante do novo contexto social emergente, sobretudo a banalização e vulgarização do consumo de drogas ilícitas e 

lícitas, ver-se-á que sua legislação pode ser considerada insuficiente para o enfrentamento da situação. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Destacar a importância do papel do Poder Judiciário em conceder apoio à solução da questão e a necessidade da população 

em se atentar para este problema de saúde pública. Para enfrentar a temática envolvendo dependentes químicos é preciso 

conhecer a natureza da sua enfermidade e categorizar drogas de uso compulsivo causadoras de doenças crônicas 

caracterizadas pelos riscos de recaídas. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Utilizar-se-á de métodos da revisão bibliográfica, pesquisa jurisprudencial, a utilização de legislação como a Constituição 

Federal de 1988, Código de Direito Civil, o Código de Processo Civil e legislação esparsa que trata do tema. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

A drogadição e suas consequências, após muitas tentativas de enfrentamento, ainda remetem a questionamentos quanto à 

mais adequada espécie de tratamento aos dependentes químicos. A questão urge e não é possível solucionar somente com 

medidas paliativas. Sobre esses aspectos, foi discutida a capacidade do drogodependente em decidir ou não sobre a 

intervenção de terceiros em sua saúde. A vontade, para alguns autores, se revela quesito fundamental no sucesso do 

tratamento. Entretanto, o discernimento pode estar comprometido, por diversos fatores, oriundos do uso contínuo, sendo os 

efeitos próprios das substâncias no organismo e suas consequências na vida do sujeito. 
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TITULO A autoimagem negativa cultivada pela população cabo-verdiana no conto Thonon-Les_Bains de Orlanda Amarílis 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

É sabido que as literaturas africanas levaram um período muito longo para desenvolver seu próprio estilo literário. Isso 

aconteceu devido ao excesso de apego que estes tinham pela estilística europeia. A libertação que permitiu o nascimento de 

uma estética própria se deu durante o movimento modernista. Em Cabo Verde, essas mudanças ocorreram ainda mais 

lentamente, devido ao processo singular de colonização e independência sofrido por esta nação. Por meio de uma análise do 

conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis este estudo discute as razões pelas quais a população cabo-verdiana cultiva 

uma depreciação da própria identidade cultural ao mesmo tempo em que, supervalorizam a cultura estrangeira. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar a autoimagem negativa da população cabo-verdiana e a glorificação que estes têm para com os povos 

estrangeiros. Isso será feito por meio da análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste artigo é a consulta de material bibliográfico, pois se apoia fortemente em publicações de tema 

relacionado. Além disso, a análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As colonizações europeias provocaram mudanças radicais em todo o mundo. Uma das piores consequências desses 

eventos é o fenômeno de dissociação que os povos colonizados tendem a sofrer com a própria identidade cultural e a 

adoração pela cultura estrangeira. Em Cabo Verde, isso pode ser observado por meio da literatura, pois, durante muito 

tempo, a temática de fuga e imigração foi predominante. O conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis Ilustra de forma 

excepcional essa visão e, por isso, foi escolhido como objeto de análise. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A independência de Cabo Verde aconteceu de forma bem mais pacifica do que a sofrida pelos outros países africanos 

falantes da Língua Portuguesa. Como consequência disso, a elite mestiça que governava o país não se identificava com a 

cultura da própria terra e isso se refletiu de forma muito evidente na literatura. Desta forma, o conto Thonon-Les-Bains de 

Orlanda Amarílis se mostra um excelente objeto de análise para este fenômeno de dissociação com a própria identidade que 

afeta, não apenas Cabo Verde, mas também outro países colonizados por Portugal. 
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INTRODUCAO 

É sabido que as literaturas africanas levaram um período muito longo para desenvolver seu próprio estilo literário. Isso 

aconteceu devido ao excesso de apego que estes tinham pela estilística europeia. A libertação que permitiu o nascimento de 

uma estética própria se deu durante o movimento modernista. Em Cabo Verde, essas mudanças ocorreram ainda mais 

lentamente, devido ao processo singular de colonização e independência sofrido por esta nação. Por meio de uma análise do 

conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis este estudo discute as razões pelas quais a população cabo-verdiana cultiva 

uma depreciação da própria identidade cultural ao mesmo tempo em que, supervalorizam a cultura estrangeira. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar a autoimagem negativa da população cabo-verdiana e a glorificação que estes têm para com os povos 

estrangeiros. Isso será feito por meio da análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste artigo é a consulta de material bibliográfico, pois se apoia fortemente em publicações de tema 

relacionado. Além disso, a análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As colonizações europeias provocaram mudanças radicais em todo o mundo. Uma das piores consequências desses 

eventos é o fenômeno de dissociação que os povos colonizados tendem a sofrer com a própria identidade cultural e a 

adoração pela cultura estrangeira. Em Cabo Verde, isso pode ser observado por meio da literatura, pois, durante muito 

tempo, a temática de fuga e imigração foi predominante. O conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis Ilustra de forma 

excepcional essa visão e, por isso, foi escolhido como objeto de análise. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A independência de Cabo Verde aconteceu de forma bem mais pacifica do que a sofrida pelos outros países africanos 

falantes da Língua Portuguesa. Como consequência disso, a elite mestiça que governava o país não se identificava com a 

cultura da própria terra e isso se refletiu de forma muito evidente na literatura. Desta forma, o conto Thonon-Les-Bains de 

Orlanda Amarílis se mostra um excelente objeto de análise para este fenômeno de dissociação com a própria identidade que 

afeta, não apenas Cabo Verde, mas também outro países colonizados por Portugal. 
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INTRODUCAO 

É sabido que as literaturas africanas levaram um período muito longo para desenvolver seu próprio estilo literário. Isso 

aconteceu devido ao excesso de apego que estes tinham pela estilística europeia. A libertação que permitiu o nascimento de 

uma estética própria se deu durante o movimento modernista. Em Cabo Verde, essas mudanças ocorreram ainda mais 

lentamente, devido ao processo singular de colonização e independência sofrido por esta nação. Por meio de uma análise do 

conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis este estudo discute as razões pelas quais a população cabo-verdiana cultiva 

uma depreciação da própria identidade cultural ao mesmo tempo em que, supervalorizam a cultura estrangeira. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar a autoimagem negativa da população cabo-verdiana e a glorificação que estes têm para com os povos 

estrangeiros. Isso será feito por meio da análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste artigo é a consulta de material bibliográfico, pois se apoia fortemente em publicações de tema 

relacionado. Além disso, a análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As colonizações europeias provocaram mudanças radicais em todo o mundo. Uma das piores consequências desses 

eventos é o fenômeno de dissociação que os povos colonizados tendem a sofrer com a própria identidade cultural e a 

adoração pela cultura estrangeira. Em Cabo Verde, isso pode ser observado por meio da literatura, pois, durante muito 

tempo, a temática de fuga e imigração foi predominante. O conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis Ilustra de forma 

excepcional essa visão e, por isso, foi escolhido como objeto de análise. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A independência de Cabo Verde aconteceu de forma bem mais pacifica do que a sofrida pelos outros países africanos 

falantes da Língua Portuguesa. Como consequência disso, a elite mestiça que governava o país não se identificava com a 

cultura da própria terra e isso se refletiu de forma muito evidente na literatura. Desta forma, o conto Thonon-Les-Bains de 

Orlanda Amarílis se mostra um excelente objeto de análise para este fenômeno de dissociação com a própria identidade que 

afeta, não apenas Cabo Verde, mas também outro países colonizados por Portugal. 
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INTRODUCAO 

É sabido que as literaturas africanas levaram um período muito longo para desenvolver seu próprio estilo literário. Isso 

aconteceu devido ao excesso de apego que estes tinham pela estilística europeia. A libertação que permitiu o nascimento de 

uma estética própria se deu durante o movimento modernista. Em Cabo Verde, essas mudanças ocorreram ainda mais 

lentamente, devido ao processo singular de colonização e independência sofrido por esta nação. Por meio de uma análise do 

conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis este estudo discute as razões pelas quais a população cabo-verdiana cultiva 

uma depreciação da própria identidade cultural ao mesmo tempo em que, supervalorizam a cultura estrangeira. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Observar a autoimagem negativa da população cabo-verdiana e a glorificação que estes têm para com os povos 

estrangeiros. Isso será feito por meio da análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste artigo é a consulta de material bibliográfico, pois se apoia fortemente em publicações de tema 

relacionado. Além disso, a análise do conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As colonizações europeias provocaram mudanças radicais em todo o mundo. Uma das piores consequências desses 

eventos é o fenômeno de dissociação que os povos colonizados tendem a sofrer com a própria identidade cultural e a 

adoração pela cultura estrangeira. Em Cabo Verde, isso pode ser observado por meio da literatura, pois, durante muito 

tempo, a temática de fuga e imigração foi predominante. O conto Thonon-Les-Bains de Orlanda Amarílis Ilustra de forma 

excepcional essa visão e, por isso, foi escolhido como objeto de análise. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A independência de Cabo Verde aconteceu de forma bem mais pacifica do que a sofrida pelos outros países africanos 

falantes da Língua Portuguesa. Como consequência disso, a elite mestiça que governava o país não se identificava com a 

cultura da própria terra e isso se refletiu de forma muito evidente na literatura. Desta forma, o conto Thonon-Les-Bains de 

Orlanda Amarílis se mostra um excelente objeto de análise para este fenômeno de dissociação com a própria identidade que 

afeta, não apenas Cabo Verde, mas também outro países colonizados por Portugal. 
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INTRODUCAO 

As unidades de terapia intensiva (UTI) possuem sistema de monitorização contínua dos profissionais da saúde. Atualmente 

a rotina de cuidados bucais ainda recebe uma baixa prioridade nas UTIs, sendo a presença do dentista não efetiva, 

dificultando o correto diagnóstico e tratamento de desordens bucais, podendo contribuir para o agravamento do estado geral 

do paciente. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa explicitar a atuação do cirurgião dentista dentro de uma UTI hospitalar, junto a equipe multidisciplinar nas 

condutas de prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes submetidos a ventilação artificial, sugerindo a inclusão de um 

protocolo específico de atendimento. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo é uma revisão de literatura descritiva e exploratória. Foram pesquisados 25 artigos publicados entre 2005 e 

2017, 2 em inglês e 23 em português, nas áreas de odontologia (23), medicina (1) e enfermagem (2). 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A pneumonia hospitalar é a segunda maior causa de infecção nas UTIs, sendo precoce quando ocorre até 4 dias e tardia a 

partir do 5 dia. O estabelecimento da pneumonia hospitalar por ventilação artificial (PAV) ocorre com a invasão de bactérias, 

por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou por disseminação 

hematogênica originada de um foco à distância. O protocolo de atendimento aos pacientes é a limpeza com clorexidina a 

0,12% associada a higienização mecânica com escova, fio dental e gaze. Acima de 14 dias recomenda-se a troca da 

clorexidina pelo triclosan. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ainda evidente que a pneumonia hospitalar está associada a ventilação mecânica e uma pobre higiene oral; o gluconato de 

clorexidina 0,12% ou 2% aliado a escovação mecânica até o momento, é o agente mais efetivo para controle do biofilme 

dental, prevenção e tratamento. A multidisciplinariedade contida nas UTIs não se faz completa sem a presença do cirurgião 

dentista, já que grande maioria dos profissionais de saúde que fazem parte do corpo clínico de UTIs, não dispõem do 

conhecimento necessário para o diagnóstico e tratamento de quaisquer condições anormais na cavidade oral. Os cirurgiões 

dentistas interessados em atuar em ambiente hospitalar devem realizar curso de especialização em odontologia hospitalar. 
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TITULO Pneumonia hospitalar: atuação do CD junto à UTI adulto - atenção multidisciplinar 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As unidades de terapia intensiva (UTI) possuem sistema de monitorização contínua dos profissionais da saúde. Atualmente 

a rotina de cuidados bucais ainda recebe uma baixa prioridade nas UTIs, sendo a presença do dentista não efetiva, 

dificultando o correto diagnóstico e tratamento de desordens bucais, podendo contribuir para o agravamento do estado geral 

do paciente. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa explicitar a atuação do cirurgião dentista dentro de uma UTI hospitalar, junto a equipe multidisciplinar nas 

condutas de prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes submetidos a ventilação artificial, sugerindo a inclusão de um 

protocolo específico de atendimento. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo é uma revisão de literatura descritiva e exploratória. Foram pesquisados 25 artigos publicados entre 2005 e 

2017, 2 em inglês e 23 em português, nas áreas de odontologia (23), medicina (1) e enfermagem (2). 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A pneumonia hospitalar é a segunda maior causa de infecção nas UTIs, sendo precoce quando ocorre até 4 dias e tardia a 

partir do 5 dia. O estabelecimento da pneumonia hospitalar por ventilação artificial (PAV) ocorre com a invasão de bactérias, 

por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou por disseminação 

hematogênica originada de um foco à distância. O protocolo de atendimento aos pacientes é a limpeza com clorexidina a 

0,12% associada a higienização mecânica com escova, fio dental e gaze. Acima de 14 dias recomenda-se a troca da 

clorexidina pelo triclosan. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ainda evidente que a pneumonia hospitalar está associada a ventilação mecânica e uma pobre higiene oral; o gluconato de 

clorexidina 0,12% ou 2% aliado a escovação mecânica até o momento, é o agente mais efetivo para controle do biofilme 

dental, prevenção e tratamento. A multidisciplinariedade contida nas UTIs não se faz completa sem a presença do cirurgião 

dentista, já que grande maioria dos profissionais de saúde que fazem parte do corpo clínico de UTIs, não dispõem do 

conhecimento necessário para o diagnóstico e tratamento de quaisquer condições anormais na cavidade oral. Os cirurgiões 

dentistas interessados em atuar em ambiente hospitalar devem realizar curso de especialização em odontologia hospitalar. 
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TITULO Pneumonia hospitalar: atuação do CD junto à UTI adulto - atenção multidisciplinar 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As unidades de terapia intensiva (UTI) possuem sistema de monitorização contínua dos profissionais da saúde. Atualmente 

a rotina de cuidados bucais ainda recebe uma baixa prioridade nas UTIs, sendo a presença do dentista não efetiva, 

dificultando o correto diagnóstico e tratamento de desordens bucais, podendo contribuir para o agravamento do estado geral 

do paciente. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa explicitar a atuação do cirurgião dentista dentro de uma UTI hospitalar, junto a equipe multidisciplinar nas 

condutas de prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes submetidos a ventilação artificial, sugerindo a inclusão de um 

protocolo específico de atendimento. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo é uma revisão de literatura descritiva e exploratória. Foram pesquisados 25 artigos publicados entre 2005 e 

2017, 2 em inglês e 23 em português, nas áreas de odontologia (23), medicina (1) e enfermagem (2). 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A pneumonia hospitalar é a segunda maior causa de infecção nas UTIs, sendo precoce quando ocorre até 4 dias e tardia a 

partir do 5 dia. O estabelecimento da pneumonia hospitalar por ventilação artificial (PAV) ocorre com a invasão de bactérias, 

por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou por disseminação 

hematogênica originada de um foco à distância. O protocolo de atendimento aos pacientes é a limpeza com clorexidina a 

0,12% associada a higienização mecânica com escova, fio dental e gaze. Acima de 14 dias recomenda-se a troca da 

clorexidina pelo triclosan. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ainda evidente que a pneumonia hospitalar está associada a ventilação mecânica e uma pobre higiene oral; o gluconato de 

clorexidina 0,12% ou 2% aliado a escovação mecânica até o momento, é o agente mais efetivo para controle do biofilme 

dental, prevenção e tratamento. A multidisciplinariedade contida nas UTIs não se faz completa sem a presença do cirurgião 

dentista, já que grande maioria dos profissionais de saúde que fazem parte do corpo clínico de UTIs, não dispõem do 

conhecimento necessário para o diagnóstico e tratamento de quaisquer condições anormais na cavidade oral. Os cirurgiões 

dentistas interessados em atuar em ambiente hospitalar devem realizar curso de especialização em odontologia hospitalar. 
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TITULO Pneumonia hospitalar: atuação do CD junto à UTI adulto - atenção multidisciplinar 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

As unidades de terapia intensiva (UTI) possuem sistema de monitorização contínua dos profissionais da saúde. Atualmente 

a rotina de cuidados bucais ainda recebe uma baixa prioridade nas UTIs, sendo a presença do dentista não efetiva, 

dificultando o correto diagnóstico e tratamento de desordens bucais, podendo contribuir para o agravamento do estado geral 

do paciente. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho visa explicitar a atuação do cirurgião dentista dentro de uma UTI hospitalar, junto a equipe multidisciplinar nas 

condutas de prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes submetidos a ventilação artificial, sugerindo a inclusão de um 

protocolo específico de atendimento. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo é uma revisão de literatura descritiva e exploratória. Foram pesquisados 25 artigos publicados entre 2005 e 

2017, 2 em inglês e 23 em português, nas áreas de odontologia (23), medicina (1) e enfermagem (2). 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A pneumonia hospitalar é a segunda maior causa de infecção nas UTIs, sendo precoce quando ocorre até 4 dias e tardia a 

partir do 5 dia. O estabelecimento da pneumonia hospitalar por ventilação artificial (PAV) ocorre com a invasão de bactérias, 

por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou por disseminação 

hematogênica originada de um foco à distância. O protocolo de atendimento aos pacientes é a limpeza com clorexidina a 

0,12% associada a higienização mecânica com escova, fio dental e gaze. Acima de 14 dias recomenda-se a troca da 

clorexidina pelo triclosan. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Ainda evidente que a pneumonia hospitalar está associada a ventilação mecânica e uma pobre higiene oral; o gluconato de 

clorexidina 0,12% ou 2% aliado a escovação mecânica até o momento, é o agente mais efetivo para controle do biofilme 

dental, prevenção e tratamento. A multidisciplinariedade contida nas UTIs não se faz completa sem a presença do cirurgião 

dentista, já que grande maioria dos profissionais de saúde que fazem parte do corpo clínico de UTIs, não dispõem do 

conhecimento necessário para o diagnóstico e tratamento de quaisquer condições anormais na cavidade oral. Os cirurgiões 

dentistas interessados em atuar em ambiente hospitalar devem realizar curso de especialização em odontologia hospitalar. 
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TITULO 
TERAPIA BASEADA NA REALIDADE VIRTUAL NA SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO – REVISÃO DE 

LITERATURA 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O AVE é a maior causa de sequelas permanentes que tornam um indivíduo incapaz funcionalmente. Os déficits neurológicos 

decorrentes desta patologia manifestam-se através de alterações no nível de consciência e comprometimento nas funções 

dos sentidos, motricidade, percepção e linguagem. O surgimento de novas formas de reabilitação com o uso de videogames 

tornou-se um forte aliado dos profissionais da saúde, principalmente para aqueles que trabalham diretamente com a 

reabilitação. Os jogos de videogame caracterizam-se como uma ferramenta complementar na reabilitação e têm sido um 

foco frequente na pesquisa e prática nos últimos anos. A intervenção com ambientes virtuais para reabilitação de AVE pode 

variar, uma vez que os objetivos podem abarcar desde o treino de um movimento específico para melhorar determinada 

habilidade motora, como colocar um copo de café sobre uma mesa, até atividades mais avançadas com objetos físicos 

dentro de ambientes virtuais. Por apresentar uma interface mais atraente, pode gerar maior motivação por parte do paciente 

e como consequência, maior participação no tratamento. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar na literatura os efeitos da terapia baseada na realidade virtual durante a reabilitação do paciente com AVE crônico. 

 

Refere-se a uma revisão de literatura através de análise de artigos e publicações nas bases de dados SciELO e Google 

METODOLOGIA 
Acadêmico e PubMed, no período de 2010 a 2018 sobre a intervenção da realidade virtual na reabilitação do paciente com 

sequela de acidente vascular encefálico. Foram considerados somente os artigos práticos. Utilizando as palavras chaves: 

idosos, AVE, realidade virtual. 
 
 

 
RESULTADOS 

Os estudos analisados mostraram que a realidade virtual é um recurso importante na reabilitação, pois ele é uma ferramenta 

lúdica e motivacional para o paciente com a sequela de AVE. O uso da tecnologia e do biofeedback nas alterações 

neurológicas podem trazer ganhos cognitivos e motores, como a melhora na postura ortostática e na marcha. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Essa opção terapêutica tem demonstrado efeitos satisfatórios no ganho de funcionalidade, cognição e controle de equilíbrio 

para uma melhora na independência e nas AVD’S. 
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INTRODUCAO 

A Osteoartrose (OA) é uma patologia de caráter crônico degenerativo que causa mudanças na cartilagem articular, definida 

por um processo submetido nas articulações por efeitos mecânicos, metabólicos e genéticos, causando destruição de 

cartilagem e hipertrofia óssea. Com o uso da crioterapia ocorre a diminuição a hiperemia e o edema por sua ação de 

vasoconstrição no músculo, o frio diminui a velocidade de disparo das fibras do fuso muscular, diminuindo o espasmo 

muscular. A utilização do calor gera efeito analgésico e é aplicado sobre alterações musculoesqueléticas e 

neuromusculares, o calor profundo que se destaca pela diferença de opiniões quando se fala da sua indicação ou 

contraindicação sobre as articulações acometidas. A cinesioterapia será bastante vantajosa e de enorme importância no 

tratamento de osteoartrose no joelho, de tal maneira que melhora os fatores biomecânicos como fisiológicos e funcionais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Comparar os recursos fisioterapêuticos no tratamento da osteoartrose de joelho, com isso entender os resultados e 

benefícios que cada recurso fisioterapêutico estudado trás para melhora da patologia. 
 

Foi realizada uma busca na literatura de livros e nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), PubMed e o 

METODOLOGIA 
Google Acadêmico, que direcionava a sites de pesquisa específicos, nos idiomas português e inglês, dos anos 2001 à 2016. 

Sendo selecionados estudos que abordam aspectos teóricos e práticos sobre o tratamento de pacientes com a patologia 

estudada. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Os autores afirmam um bom resultado no tratamento da Osteoartrose (OA) de joelho com a utilização do calor superficial ou 

profundo associado à cinesioterapia e da crioterapia sem associações, pois minimiza os sintomas desta patologia, 

proporcionando um alivio na dor, melhora da funcionalidade, mobilidade articular, qualidade de vida e força muscular e que a 

fisioterapia é fundamental no tratamento com objetivo de impedir a progressão da patologia. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Estudos mostram a eficácia no tratamento da Osteoartrose de joelho, com o uso do calor superficial ou profundo associado 

à cinesioterapia e da crioterapia sem associações e que a fisioterapia é imprescindível no tratamento da patologia. 
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INTRODUCAO 

Sugestão de introdução: Este trabalho pretende discutir e fazer uma análise sobre o despertar da sensibilidade do público 

infantil para a arte da palavra de Sophia de Mello Breyner Andresen, escritora portuguesa várias vezes premiada cuja obra 

está traduzida em várias línguas. Com uma linguagem poética íntima, inspirada em antigos mitos, ela evoca objetos, seres, 

tempos, lugares marcados por um lirismo que contempla os 4 elementos: água, ar, terra, fogo. A literatura desta autora 

instiga à apreciação e à compreensão artística engendrada nos princípios do sentir, pensar e formar-se leitor. Palavra chave: 

Literatura , leitura, arte, Sophia de Mello Breyner Andresen 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

O objetivo principal da pesquisa é fazer uma análise de como se apresenta a arte literária de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, analisando aspectos que envolvem o plano do conteúdo e o plano da expressão, evidenciando elementos que 

nutrem substancialmente o imaginário de suas poesias, sobretudo no que se refere à água. A partir dessas reflexões sobre 

sua arte poética, avaliaremos o valor educativo da poesia. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Este estudo utiliza-se da pesquisa bibliográfica e análise literária fundamentada nos estudos do imaginário a partir de 

Gaston Bachelard – A água e os sonhos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Demonstrou-se através da pesquisa teórica, o quanto ainda há um longo caminho a se percorrer, no que se refere à 

Literatura Infantil, principalmente no desenvolvimento da sensibilidade e do imaginário sobre a Arte literária. É notório, que 

há necessidade de estimular mais e apresentar a literatura, sobre uma perspectiva de que seja algo habitual e prazeroso no 

universo escolar. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se, com base nos materiais relacionados para pesquisa, que para haver essa conscientização ou diríamos percepção 

e sensibilidade pela arte da Literatura, a “ Literatura como Arte”, sendo essa reconhecida pelo público infantil, com a prática 

da leitura através de estímulo do imaginário e, através disso, tornar o processo de ler natural e prazeroso, para formar uma 

sociedade rica e humana culturalmente. 
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TITULO A Atuação do Advogado no âmbito do Processo de Execução Penal 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que encerra a fase de conhecimento do processo penal, é 

dado início à execução da pena. Dentro deste âmbito que são cumpridas as penas (privativa de liberdade, restritiva de 

direitos ou pecuniário). Regida pela de Lei de Execução Penal (Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984), traz em seu Art. 1º seu 

objetivo declarado, qual seja, dar efetividade à decisão criminal e proporcionar devidas condições para integração social do 

condenado. Dito isto, é de eximia importância a atuação da defesa (advogado) nesta parte, tutelando os direitos e interesses 

do sentenciado, para que assim tenha uma pequena garantia de que o processo venha a ser justo e que sua dignidade não 

seja esquecida, tendo em vista que o condenado preserva seus direitos à ampla defesa, à individualização e humanização da 

pena. Esses direitos nem sempre são cumpridos, acarretando o detrimento moral e físico do sentenciado. Portanto, o 

causídico deve estar presente, pois existe no Brasil uma sede populacional, de que o condenado somente pague pelos seus 

crimes com o respectivo sofrimento, sem que isso implique em verdadeira reintegração social. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho a ser desenvolvido, será apresentar o conceito de execução penal e a atuação do advogado dentro 

deste âmbito, explicando como a defesa deve-se utilizar da ética profissional, sua importância e seus deveres dentro da 

execução penal, contribuindo assim para correta aplicação da lei executória. Será utilizado alguns exemplos retirados de 

casos reais, para uma melhor compreensão de como o advogado pode ser fundamental na execução. Será explorada uma 

leitura acerca dos princípios-base do Direito, para que o condenado não tenha seus direitos subjugados em nenhuma fase 

do processo penal, sobretudo na execução penal, momento em que um de seus principais direitos, a liberdade, está limitada 

e sob responsabilidade do Estado. 
 

 

 
A pesquisa, será feita com base em análise crítica de material doutrinário, jurisprudencial e legislação vigente. Será também 

METODOLOGIA 
debatida a aplicação de relevantes súmulas vinculantes que têm incidência no tema, como a súmula vinculante 11, que 

versa sobre o procedimento administrativo disciplinar, gerado quando do cometimento de falta disciplinar por parte do 

preso. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

No Brasil, há uma falha por parte do Estado em cumprir a Lei de Execução Penal. No artigo 10, está previsto que o Estado 

tem o dever de prestar assistência ao preso como também orientar o retorno à sociedade. Tendo isto em mente, percebe-se, 

com clareza, a falha por parte do Estado, já que os presídios são controlados pelo crime organizado e, de acordo, com dados 

do Ipea (2015) a taxa de reincidência é de cerca de 25%. 
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TITULO Preparação de extrato e caracterização físico química de Myrciaria cauliflora L. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A jabuticabeira (Myrciaria cauliflora Berg.), árvore frutífera pertencente à família Myrtaceae, é tipicamente brasileira, do 

gênero Myrciaria. M. cauliflora possui frutos grandes e sésseis e é a mais difundida no Brasil. Era comumente chamada 

pelos tupis de “iapotikaba”, que significa fruto em botão, por seus frutos apresentarem o formato arredondado. Estudos 

relatam diversas atividades biológicas para os frutos, atribuídas às atividades antioxidantes, possuem efeito 

hipolipidemiantes e hipoglicemiantes, atividades antiinflamatória. Suas cascas e folhas são usadas como propriedades 

adstringentes. Estudos com as folhas relatam atividade antifúngica contra Candida albicans e Candida Krusei e atividade 

antimicrobiana do extrato etanólico sobre Streptococus da cavidade bucal. Oo extrato etanólico dos frutos demonstrou 

atividade inibitória contra a K. pneumoniae. A ação farmacológica está relacionada com a presença de compostos fenólicos. 

Devido a suas propriedades a jaboticaba pode ser utilizada na preparação de fitocosméticos e fitoterápicos. 
 

 

 
OBJETIVOS Preparar extratos de jabuticaba para desenvolvimento de fitocosméticos e caracterização das propriedades. 

 

Frutos e folhas de jabuticaba foram colhidos e cultivo em próprio, zona sul de São Paulo. Foi realizada a caracterização 

METODOLOGIA 
física química, foram observadas as características organolépticas e o teor de umidade. A triagem fitoquímica e o perfil 

cromatográfico por cromatografia em camada delgada foram determinados. Os extratos hidroalcoólico e glicólico foram 

preparados e suas características físicas determinadas, assim como o teor de flavonoides totais. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ensaios de triagem fitoquímica mostraram a presença de taninos, com reação positiva para as reações de acetato de 

cobre e sais de ferro; sendo que nas folhas o precipitado azul no extrato aquoso mostrou a presença de taninos pirogálicos e 

no extrato alcoólico a coloração verde mostrou a presença de taninos catequínicos. Na casca os resultados foram positivos 

para taninos, mas a coloração não permitiu definir o tipo de tanino. Os ensaios para flavonoides foram positivos para folhas, 

casca e fruto. As saponinas estão presentes nas folhas, frutos e em maior quantidade na casca, que apresentou a espuma 

mais persistente e em maior quantidade. Estes metabolitos apresentam ação adstringente e antioxidante e justificam o 

desenvolvimento de antisséptico bucal e creme antioxidante. O teor de umidade na casca 11,3 % e no fruto 11,1%. Foi 

preparado extrato hidroalcoolico para desenvolvimento de uma solução antisséptica e extrato glicólico para preparação de 

creme antioxidante nas próximas fases do trabalho. Os extratos foram caracterizados e o teor de flavonoides totais 

determinados. Estas características serão uteis no controle de qualidade. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os ensaios de triagem fitoquímica mostraram a presença de taninos, flavonoides e saponina que permitirão 

desenvolvimento de antisséptico bucal e creme antioxidante. 
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de Farmacognosia, v.19, n.2B, p.565-571, 2009. 
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TITULO Preparação de extrato e caracterização físico química de Myrciaria cauliflora L. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A jabuticabeira (Myrciaria cauliflora Berg.), árvore frutífera pertencente à família Myrtaceae, é tipicamente brasileira, do 

gênero Myrciaria. M. cauliflora possui frutos grandes e sésseis e é a mais difundida no Brasil. Era comumente chamada 

pelos tupis de “iapotikaba”, que significa fruto em botão, por seus frutos apresentarem o formato arredondado. Estudos 

relatam diversas atividades biológicas para os frutos, atribuídas às atividades antioxidantes, possuem efeito 

hipolipidemiantes e hipoglicemiantes, atividades antiinflamatória. Suas cascas e folhas são usadas como propriedades 

adstringentes. Estudos com as folhas relatam atividade antifúngica contra Candida albicans e Candida Krusei e atividade 

antimicrobiana do extrato etanólico sobre Streptococus da cavidade bucal. Oo extrato etanólico dos frutos demonstrou 

atividade inibitória contra a K. pneumoniae. A ação farmacológica está relacionada com a presença de compostos fenólicos. 

Devido a suas propriedades a jaboticaba pode ser utilizada na preparação de fitocosméticos e fitoterápicos. 
 

 

 
OBJETIVOS Preparar extratos de jabuticaba para desenvolvimento de fitocosméticos e caracterização das propriedades. 

 

Frutos e folhas de jabuticaba foram colhidos e cultivo em próprio, zona sul de São Paulo. Foi realizada a caracterização 

METODOLOGIA 
física química, foram observadas as características organolépticas e o teor de umidade. A triagem fitoquímica e o perfil 

cromatográfico por cromatografia em camada delgada foram determinados. Os extratos hidroalcoólico e glicólico foram 

preparados e suas características físicas determinadas, assim como o teor de flavonoides totais. 
 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Os ensaios de triagem fitoquímica mostraram a presença de taninos, com reação positiva para as reações de acetato de 

cobre e sais de ferro; sendo que nas folhas o precipitado azul no extrato aquoso mostrou a presença de taninos pirogálicos e 

no extrato alcoólico a coloração verde mostrou a presença de taninos catequínicos. Na casca os resultados foram positivos 

para taninos, mas a coloração não permitiu definir o tipo de tanino. Os ensaios para flavonoides foram positivos para folhas, 

casca e fruto. As saponinas estão presentes nas folhas, frutos e em maior quantidade na casca, que apresentou a espuma 

mais persistente e em maior quantidade. Estes metabolitos apresentam ação adstringente e antioxidante e justificam o 

desenvolvimento de antisséptico bucal e creme antioxidante. O teor de umidade na casca 11,3 % e no fruto 11,1%. Foi 

preparado extrato hidroalcoolico para desenvolvimento de uma solução antisséptica e extrato glicólico para preparação de 

creme antioxidante nas próximas fases do trabalho. Os extratos foram caracterizados e o teor de flavonoides totais 

determinados. Estas características serão uteis no controle de qualidade. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Os ensaios de triagem fitoquímica mostraram a presença de taninos, flavonoides e saponina que permitirão 

desenvolvimento de antisséptico bucal e creme antioxidante. 
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ORGÂNICOS DAS CASCAS DO FRUTO DA JABUTICABA (Myrciaria cauliflora Berg). Cascavel – PR, 2017. MACEDO-COSTA, 

M.R. et al. Eficácia do extrato de Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg. (Jabuticabeira) sobre bactérias orais. Revista Brasileira 

de Farmacognosia, v.19, n.2B, p.565-571, 2009. 
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TITULO 
Abordagem terapêutica da osteonecrose dos maxilares em pacientes que fazem uso de bifosfonatos no tratamento de 

osteoporose e metástase óssea do câncer de mama 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os bisfosfonatos integram uma classe de medicamentos, as drogas reabsortivas, usados para inibir a reabsorção óssea, 

muito utilizados na osteoporose e metástases ósseas, associadas a alguns tipos de câncer (CA), dentre os quais o de CA de 

mama, mostrando-se eficazes e efetivas. A osteonecrose é a necrose óssea de uma região cujo processo patogênico parece 

ser consistente com a insuficiência vascular localizada. Ela pode ocorrer em decorrência da utilização de alguns 

medicamentos como os bisfosfonatos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desse estudo foi estudar a osteonecrose como possível complicação do tratamento odontológico dos pacientes 

que fazem uso dos bisfosfonatos. 
 

Foi realizado uma revisão de literatura levando em consideração os fatores etiológicos, os mecanismos de ação desses 

METODOLOGIA medicamentos, seus efeitos adversos e possíveis tratamentos, nas bases de dados Google Acadêmico, SCIELO, e Medline 

(2002 a 2017), usando palavras-chave: Bisfosfonatos, Osteonecrose dos Maxilares, Osteoporose e CA de Mama. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os Bifosfonatos são administrados por via Oral e Intra venosa. O mecanismo de ação de remodelação óssea ocorrem em 4 

fases (ativação, reabsorção, reversão e formação). Os bisfofonatos atuam sobre os osteoclastos, inibindo o recrutamento de 

células e sua diferenciação. Dentre os estágios da osteonecrose, podemos ter osso exposto associado a infecção com ou 

sem dor. Para diagnóstico, exame clínico, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e cintilografia são 

fundamentais. Como estratégia preventiva, devemos levar em consideração o tempo de uso do bisfosfonato, sendo que o 

mais indicado é realizar tratamentos odontológicos invasivos antes de iniciar qualquer terapia com esses medicamentos. 

Quando já há uso desse medicamento, deve ser avaliado com o médico responsável os riscos e benefícios do tratamento 

odontológico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Tendo em vista a dificuldade do tratamento e ao risco de intervenções cirúrgicas, pacientes que necessitam de 

medicamentos da classe dos bisfosfonatos devem, se possível, ser submetidos a um exame odontológico criterioso, no qual 

todos os procedimentos necessários sejam realizados previamente ao seu uso, diminuindo assim, os riscos da ocorrência  

de osteonecrose. A comunicação entre os profissionais de saúde médico e cirurgião-dentista é fundamental. 
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TITULO 
Abordagem terapêutica da osteonecrose dos maxilares em pacientes que fazem uso de bifosfonatos no tratamento de 

osteoporose e metástase óssea do câncer de mama 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Os bisfosfonatos integram uma classe de medicamentos, as drogas reabsortivas, usados para inibir a reabsorção óssea, 

muito utilizados na osteoporose e metástases ósseas, associadas a alguns tipos de câncer (CA), dentre os quais o de CA de 

mama, mostrando-se eficazes e efetivas. A osteonecrose é a necrose óssea de uma região cujo processo patogênico parece 

ser consistente com a insuficiência vascular localizada. Ela pode ocorrer em decorrência da utilização de alguns 

medicamentos como os bisfosfonatos. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desse estudo foi estudar a osteonecrose como possível complicação do tratamento odontológico dos pacientes 

que fazem uso dos bisfosfonatos. 
 

Foi realizado uma revisão de literatura levando em consideração os fatores etiológicos, os mecanismos de ação desses 

METODOLOGIA medicamentos, seus efeitos adversos e possíveis tratamentos, nas bases de dados Google Acadêmico, SCIELO, e Medline 

(2002 a 2017), usando palavras-chave: Bisfosfonatos, Osteonecrose dos Maxilares, Osteoporose e CA de Mama. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Os Bifosfonatos são administrados por via Oral e Intra venosa. O mecanismo de ação de remodelação óssea ocorrem em 4 

fases (ativação, reabsorção, reversão e formação). Os bisfofonatos atuam sobre os osteoclastos, inibindo o recrutamento de 

células e sua diferenciação. Dentre os estágios da osteonecrose, podemos ter osso exposto associado a infecção com ou 

sem dor. Para diagnóstico, exame clínico, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e cintilografia são 

fundamentais. Como estratégia preventiva, devemos levar em consideração o tempo de uso do bisfosfonato, sendo que o 

mais indicado é realizar tratamentos odontológicos invasivos antes de iniciar qualquer terapia com esses medicamentos. 

Quando já há uso desse medicamento, deve ser avaliado com o médico responsável os riscos e benefícios do tratamento 

odontológico. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Tendo em vista a dificuldade do tratamento e ao risco de intervenções cirúrgicas, pacientes que necessitam de 

medicamentos da classe dos bisfosfonatos devem, se possível, ser submetidos a um exame odontológico criterioso, no qual 

todos os procedimentos necessários sejam realizados previamente ao seu uso, diminuindo assim, os riscos da ocorrência  

de osteonecrose. A comunicação entre os profissionais de saúde médico e cirurgião-dentista é fundamental. 
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TITULO O Princípio da Igualdade e a isenção do Imposto de Renda na distribuição de lucros e dividendos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O conteúdo do princípio da igualdade, na sua acepção material, muitas vezes impõe um tratamento diferenciado entre os cidadãos. No entanto, para 

que seja válida, a discriminação deve resistir à análise sugerida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que consiste em: (i) identificar o critério 

discriminatório adotado pela norma; (ii) verificar a correlação lógica entre o critério discriminatório adotado e o tratamento dispensado; e (iii) avaliar a 

compatibilidade entre a correlação lógica com os valores constitucionais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar-se-á se a norma do art. 10, da Lei 9.249/1995, que estabelece isenção de Imposto de Renda sobre os lucros e dividendos distribuídos por 

pessoas jurídicas, resiste a uma análise com base nos critérios apontados por Celso Antônio Bandeira de Mello. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nos termos do art. 43, I, do Código Tributário Nacional, o imposto de renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica da renda, assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ocorre que o art. 10, da Lei nº 9.249/1995 instituiu a isenção dos lucros e 

dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, atribuindo tratamento desigual entre os cidadãos. Assim se diz, porque a justiça fiscal se apoia no 

princípio da capacidade contributiva, que determina que os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, ou 

seja, quem recebe mais deve pagar mais impostos. Ademais, a isenção também desprestigia a justiça redistributiva, tendo em vista o potencial 

arrecadatório da tributação da distribuição dos Lucros e dividendos. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a 

arrecadação de: R$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a 

criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R$ 325.000,00. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A isenção da distribuição de lucros e dividendos não resiste a uma análise de acordo com os critérios sugeridos por Celso Antonio Bandeira de Mello, 

por não apresentar consonância entre a correlação lógica e os interesses absorvidos na Constituição Federal. 
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TITULO O Princípio da Igualdade e a isenção do Imposto de Renda na distribuição de lucros e dividendos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O conteúdo do princípio da igualdade, na sua acepção material, muitas vezes impõe um tratamento diferenciado entre os cidadãos. No entanto, para 

que seja válida, a discriminação deve resistir à análise sugerida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que consiste em: (i) identificar o critério 

discriminatório adotado pela norma; (ii) verificar a correlação lógica entre o critério discriminatório adotado e o tratamento dispensado; e (iii) avaliar a 

compatibilidade entre a correlação lógica com os valores constitucionais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar-se-á se a norma do art. 10, da Lei 9.249/1995, que estabelece isenção de Imposto de Renda sobre os lucros e dividendos distribuídos por 

pessoas jurídicas, resiste a uma análise com base nos critérios apontados por Celso Antônio Bandeira de Mello. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nos termos do art. 43, I, do Código Tributário Nacional, o imposto de renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica da renda, assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ocorre que o art. 10, da Lei nº 9.249/1995 instituiu a isenção dos lucros e 

dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, atribuindo tratamento desigual entre os cidadãos. Assim se diz, porque a justiça fiscal se apoia no 

princípio da capacidade contributiva, que determina que os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, ou 

seja, quem recebe mais deve pagar mais impostos. Ademais, a isenção também desprestigia a justiça redistributiva, tendo em vista o potencial 

arrecadatório da tributação da distribuição dos Lucros e dividendos. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a 

arrecadação de: R$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a 

criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R$ 325.000,00. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A isenção da distribuição de lucros e dividendos não resiste a uma análise de acordo com os critérios sugeridos por Celso Antonio Bandeira de Mello, 

por não apresentar consonância entre a correlação lógica e os interesses absorvidos na Constituição Federal. 
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TITULO O Princípio da Igualdade e a isenção do Imposto de Renda na distribuição de lucros e dividendos 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

O conteúdo do princípio da igualdade, na sua acepção material, muitas vezes impõe um tratamento diferenciado entre os cidadãos. No entanto, para 

que seja válida, a discriminação deve resistir à análise sugerida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que consiste em: (i) identificar o critério 

discriminatório adotado pela norma; (ii) verificar a correlação lógica entre o critério discriminatório adotado e o tratamento dispensado; e (iii) avaliar a 

compatibilidade entre a correlação lógica com os valores constitucionais. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar-se-á se a norma do art. 10, da Lei 9.249/1995, que estabelece isenção de Imposto de Renda sobre os lucros e dividendos distribuídos por 

pessoas jurídicas, resiste a uma análise com base nos critérios apontados por Celso Antônio Bandeira de Mello. 
 

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Nos termos do art. 43, I, do Código Tributário Nacional, o imposto de renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica da renda, assim 

entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ocorre que o art. 10, da Lei nº 9.249/1995 instituiu a isenção dos lucros e 

dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, atribuindo tratamento desigual entre os cidadãos. Assim se diz, porque a justiça fiscal se apoia no 

princípio da capacidade contributiva, que determina que os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, ou 

seja, quem recebe mais deve pagar mais impostos. Ademais, a isenção também desprestigia a justiça redistributiva, tendo em vista o potencial 

arrecadatório da tributação da distribuição dos Lucros e dividendos. Neste sentido, Gobetti afirma que a revogação da referida isenção representaria a 

arrecadação de: R$ 43 bilhões ao ano, aplicando-se uma alíquota de 15%; 59 bilhões ao ano, aplicando-se alíquota de 27,5%; e 72 bilhões ao ano com a 

criação de alíquota de 35% sobre rendas acima de R$ 325.000,00. 
 

 

 

CONCLUSOES 
A isenção da distribuição de lucros e dividendos não resiste a uma análise de acordo com os critérios sugeridos por Celso Antonio Bandeira de Mello, 

por não apresentar consonância entre a correlação lógica e os interesses absorvidos na Constituição Federal. 
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TITULO Chapeuzinho Vermelho: Técnicas de leitura aliadas ao texto literário 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

São muitas as razões pelas quais as pessoas começam o estudo de língua inglesa. Alguns desejam simplesmente aprender 

uma outra língua, outros para se inserir no mercado de trabalho, ou ainda para fazer viagens. Antigamente, o estudo do 

inglês era focado no conteúdo e na disciplina, em vez de ser centrado nos aprendizes e na formação desses, de acordo com 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) em suas proposições sobre o ensino de língua estrangeira. 

Fazia-se o ensino apenas linguístico ou instrumental do Inglês, desconsiderando os contextos sociais, culturais, políticos e 

ideológicos de produção. Atualmente, as propostas desenvolvidas pelo Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2011, 

visam “desenvolver as competências leitora e escritora dos alunos, por meio do uso da língua inglesa de maneira 

contextualizada e significativa e que promovam a capacidade de reflexão crítica deles sobre os usos e significados” (p. 

109). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Diante disso, essa pesquisa busca desenvolver as práticas de leitura e escrita em língua inglesa através do conto 

“Chapeuzinho Vermelho”, fazendo uso das técnicas de leituras “skimming”, “scanning”, “intensive reading” e “extensive 

reading” e desenvolvendo a construção da autonomia do aluno, auxiliando-o aprender a aprender uma língua estrangeira. 
 

 

 

METODOLOGIA 
Para alcançar o objetivo proposto, conduziu-se uma pesquisa bibliográfica. A partir disso, desenvolveu-se uma sequência 

didática. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

E, embora não haja resultados estatísticos a serem apresentados, entende-se que a importância deste trabalho está na 

apresentação, em forma de plano de aula, da aplicação prática das teorias propostas para o ensino de língua inglesa 

contextualizada. Poderão ser desenvolvidas atividades a partir do texto literário, por exemplo, fazer os educandos 

encontrarem informações específicas propostas pelo professor, utilizando a técnica de leitura “Scanning”. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Por fim, deseja-se desenvolver e aperfeiçoar a autonomia intelectual e reflexiva dos alunos e desenvolvê-los para a prática 

da cidadania, por meio do conto. Pois, segundo propôs Harmer (2007), o professor precisa incentivar e encorajar o aluno a 

interagir com o conteúdo do texto, e a explorar seus próprios sentimentos sobre ele e não apenas focar em sua estrutura (p. 

101). 
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TITULO Testes funcionais na avaliação do ombro em pacientes com lesão do manguito rotador 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

As lesões de manguito rotador (LMR) são um problema significativo que causa dor e disfunção do ombro. Existem diversos 

fatores influenciáveis para a sua perda de função global. Um simples exame de força muscular e amplitude de movimento 

não seria significativo para avaliar sua funcionalidade. Dessa forma, existem diversos testes para avaliar a função do ombro 

e membro superior como um todo. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as evidências na literatura de testes e questionários avaliativos de função da articulação do ombro em pacientes 

com lesão de manguito rotador. 
 

Realizou-se uma busca de artigos científicos utilizando as bases de dados eletrônicos MedLine, Scielo e Lilacs, sem 

restrições de datas ou idiomas, utilizando as seguintes palavras chaves: Lesão de manguito rotador, Ombro, Avaliação 

METODOLOGIA funcional, além de seus correspondentes em inglês. Foram incluídos artigos originais e estudos de casos que avaliaram a 

função do ombro dos pacientes com lesão de manguito rotador utilizando teste e/ou questionário para mensuração, 

independente do tratamento, descartando artigos de revisão e que avaliaram outras patologias do ombro. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão cinco artigos foram selecionados. Analisando os artigos, os autores 

utilizaram os seguintes testes: Test Funcional Shoulder (SFT), Functional performance of the upper extremity and neck (FIT- 

HaNSA), 9 Hole Peg Test (9PEG). Já o questionário utilizado foi o Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC). Um dos 

autores fez uma análise comparativa utilizando o questionário WORC e o teste 9PEG. Todos os testes avaliam a 

funcionalidade do ombro independente da sua patologia. Apenas o questionário é exclusivo para lesão de manguito rotador. 

Os estudos observaram um declínio na funcionalidade do ombro em pacientes com lesão de manguito rotador, visando 

relato do paciente e/ou submetido ao teste proposto. Apesar de mostrarem resultados significativos em determinados 

domínios existem variáveis que podem interferir no resultado, já que os testes não são específicos para a determinada 

patologia. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os testes que avaliam o desempenho funcional do ombro são eficazes observando-se diferentes parâmetros. No entanto, a 

literatura se mostra escassa em um teste específico para avaliar o desempenho funcional de pacientes com lesão de 

manguito rotador. Visto que as lesões de manguito rotador são cada vez mais prevalentes na população sugere-se a criação 

de um teste mais específico. 
 

 

 

 
 
 

REFERENCIAS 

Wollmerstedt N, Bohm D, Kirschner S, Kohler M, King A. Evaluation of a simple test for shoulder function in patients with 

surgically treated rotator cuff injuries. Journal of Orthopaedics and Their Boundaries 2005; 143 (04): 468-474. Basar S,   

Citaker S, Kanatli U, Ozturk B, Kilickap S, Kafa N. (2014). Assessment of function in patients with rotator cuff tears: Functional 

test versus self-reported questionnaire. International Journal of Shoulder Surgery 2014; 8(4): 107. MacDermid JC, Ghobrial   

M, Quirion KB, St-Amour M, Tsui T, Humphreys D, Galea V, et al. Validation of a new test that assesses functional 

performance of the upper extremity and neck (FIT-HaNSA) in patients with shoulder pathology. BMC Musculoskeletal 

Disorders 2007; 8 (1). 



12378 - 21º Congresso de Iniciação Científica, 15ª Mostra de 
Pós-Graduação e 4º Encontro PIBID 

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

Página 1307 

 

 

 
2018 9471 Saúde Materno-Infantil 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
 

Autor Status Apresentação 
 

3195279 - NATHALIA FAZONI MEGA 2 - Aprovado 5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Jane de Eston Armond Graziella Souza Guimarães 
 
 

TITULO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E INTERVENÇÕES PARA MUDAR ESTE CENÁRIO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A valorização do modelo tecnocrático de nascimento, que supervaloriza as tecnologias em favor de uma suposta segurança 

da parturiente e do bebê, coloca em segundo plano a experiência e a autonomia das mulheres. Desde 1980 isso tem sido 

questionado por pesquisadores, especialistas, e por movimentos sociais. A violência obstétrica ganhou visibilidade: foi tema 

de mostras, documentários, pesquisas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão da literatura nacional sobre o tema Violência Obstétrica, discutindo o histórico, conceitos e possíveis 

intervenções para mudar este cenário. 
 

METODOLOGIA 
Artigos foram selecionados nos bancos de dados Pubmed e Scielo. As palavras chaves utilizadas foram: violência, contra, 

mulher, e obstetrícia. Utilizamos artigos nacionais, com no máximo 4 anos de publicação. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

No Brasil, a demanda pela cesárea é pontuada como uma demanda por dignidade, já que o modelo de parto “normal” é 

definido como intervencionista e traumático. Os profissionais praticam intervenções sobre a vagina, como a episiotomia e 

os fórceps, sem o consentimento da paciente. Quando estes danos ocorrem, eles responsabilizam a via de parto (um 

processo fisiológico) pelos danos, e não às intervenções desnecessárias. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As propostas de intervenções atingem diversos âmbitos: educação dos profissionais, informar e fortalecer a autonomia de 

usuárias e famílias, responsabilizar responsáveis, fomentar pesquisas, desenvolver indicadores de violência obstétrica, 

divulgar a central de atendimento à mulher (Disque 180). Estas ações são voltadas para visibilizar, prevenir e remediar esta 

forma de violência nas práticas de saúde, nos âmbitos público e privado e na formação de recursos humanos, bem como 

para incentivar os governos e as instituições para pesquisas e intervenções. 
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TITULO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E INTERVENÇÕES PARA MUDAR ESTE CENÁRIO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A valorização do modelo tecnocrático de nascimento, que supervaloriza as tecnologias em favor de uma suposta segurança 

da parturiente e do bebê, coloca em segundo plano a experiência e a autonomia das mulheres. Desde 1980 isso tem sido 

questionado por pesquisadores, especialistas, e por movimentos sociais. A violência obstétrica ganhou visibilidade: foi tema 

de mostras, documentários, pesquisas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão da literatura nacional sobre o tema Violência Obstétrica, discutindo o histórico, conceitos e possíveis 

intervenções para mudar este cenário. 
 

METODOLOGIA 
Artigos foram selecionados nos bancos de dados Pubmed e Scielo. As palavras chaves utilizadas foram: violência, contra, 

mulher, e obstetrícia. Utilizamos artigos nacionais, com no máximo 4 anos de publicação. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

No Brasil, a demanda pela cesárea é pontuada como uma demanda por dignidade, já que o modelo de parto “normal” é 

definido como intervencionista e traumático. Os profissionais praticam intervenções sobre a vagina, como a episiotomia e 

os fórceps, sem o consentimento da paciente. Quando estes danos ocorrem, eles responsabilizam a via de parto (um 

processo fisiológico) pelos danos, e não às intervenções desnecessárias. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As propostas de intervenções atingem diversos âmbitos: educação dos profissionais, informar e fortalecer a autonomia de 

usuárias e famílias, responsabilizar responsáveis, fomentar pesquisas, desenvolver indicadores de violência obstétrica, 

divulgar a central de atendimento à mulher (Disque 180). Estas ações são voltadas para visibilizar, prevenir e remediar esta 

forma de violência nas práticas de saúde, nos âmbitos público e privado e na formação de recursos humanos, bem como 

para incentivar os governos e as instituições para pesquisas e intervenções. 
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TITULO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E INTERVENÇÕES PARA MUDAR ESTE CENÁRIO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A valorização do modelo tecnocrático de nascimento, que supervaloriza as tecnologias em favor de uma suposta segurança 

da parturiente e do bebê, coloca em segundo plano a experiência e a autonomia das mulheres. Desde 1980 isso tem sido 

questionado por pesquisadores, especialistas, e por movimentos sociais. A violência obstétrica ganhou visibilidade: foi tema 

de mostras, documentários, pesquisas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão da literatura nacional sobre o tema Violência Obstétrica, discutindo o histórico, conceitos e possíveis 

intervenções para mudar este cenário. 
 

METODOLOGIA 
Artigos foram selecionados nos bancos de dados Pubmed e Scielo. As palavras chaves utilizadas foram: violência, contra, 

mulher, e obstetrícia. Utilizamos artigos nacionais, com no máximo 4 anos de publicação. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

No Brasil, a demanda pela cesárea é pontuada como uma demanda por dignidade, já que o modelo de parto “normal” é 

definido como intervencionista e traumático. Os profissionais praticam intervenções sobre a vagina, como a episiotomia e 

os fórceps, sem o consentimento da paciente. Quando estes danos ocorrem, eles responsabilizam a via de parto (um 

processo fisiológico) pelos danos, e não às intervenções desnecessárias. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As propostas de intervenções atingem diversos âmbitos: educação dos profissionais, informar e fortalecer a autonomia de 

usuárias e famílias, responsabilizar responsáveis, fomentar pesquisas, desenvolver indicadores de violência obstétrica, 

divulgar a central de atendimento à mulher (Disque 180). Estas ações são voltadas para visibilizar, prevenir e remediar esta 

forma de violência nas práticas de saúde, nos âmbitos público e privado e na formação de recursos humanos, bem como 

para incentivar os governos e as instituições para pesquisas e intervenções. 
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TITULO VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E INTERVENÇÕES PARA MUDAR ESTE CENÁRIO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A valorização do modelo tecnocrático de nascimento, que supervaloriza as tecnologias em favor de uma suposta segurança 

da parturiente e do bebê, coloca em segundo plano a experiência e a autonomia das mulheres. Desde 1980 isso tem sido 

questionado por pesquisadores, especialistas, e por movimentos sociais. A violência obstétrica ganhou visibilidade: foi tema 

de mostras, documentários, pesquisas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar uma revisão da literatura nacional sobre o tema Violência Obstétrica, discutindo o histórico, conceitos e possíveis 

intervenções para mudar este cenário. 
 

METODOLOGIA 
Artigos foram selecionados nos bancos de dados Pubmed e Scielo. As palavras chaves utilizadas foram: violência, contra, 

mulher, e obstetrícia. Utilizamos artigos nacionais, com no máximo 4 anos de publicação. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

No Brasil, a demanda pela cesárea é pontuada como uma demanda por dignidade, já que o modelo de parto “normal” é 

definido como intervencionista e traumático. Os profissionais praticam intervenções sobre a vagina, como a episiotomia e 

os fórceps, sem o consentimento da paciente. Quando estes danos ocorrem, eles responsabilizam a via de parto (um 

processo fisiológico) pelos danos, e não às intervenções desnecessárias. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As propostas de intervenções atingem diversos âmbitos: educação dos profissionais, informar e fortalecer a autonomia de 

usuárias e famílias, responsabilizar responsáveis, fomentar pesquisas, desenvolver indicadores de violência obstétrica, 

divulgar a central de atendimento à mulher (Disque 180). Estas ações são voltadas para visibilizar, prevenir e remediar esta 

forma de violência nas práticas de saúde, nos âmbitos público e privado e na formação de recursos humanos, bem como 

para incentivar os governos e as instituições para pesquisas e intervenções. 
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TITULO 
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO EM ERGONOMIA: A 

IMPORTANCIA DE DEMONSTRAR NÚMEROS 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em muitas empresas é comum a área de segurança do trabalho ter dificuldade em realizar grandes ações e projetos, por 

necessitar de recursos financeiros e em muitos casos a empresa interpretar a alocação destes recursos como um custo 

desnecessário, por julgar que já atende a legislação e isso é mais que suficiente. Visando apresentar uma alternativa para o 

cenário descrito acima está pesquisa irá propor através de estudo de caso a aplicação de ferramentas da qualidade na área 

de segurança do trabalho, dando um caminho simples para que a área de segurança do trabalho consiga atrair atenção e 

recursos da alta direção aos seus projetos, demonstrando quantitativamente que é a linguagem dos administradores os 

seus impactos das ações e projetos, apresentando o cenário atual, medindo a evolução e apresentando os ganhos ao final 

do projeto. As seguintes ferramentas foram utilizadas para quantitativamente analisar os dados, identificar as causas e 

monitorar sua evolução ao longo do tempo e assim ser possível apresentar os ganhos ao final: estratificação de dados e 

diagrama de Pareto. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar estudo de caso realizado em uma empresa de transporte rodoviário de 

passageiros, onde, através da aplicação de fermentas da qualidade a equipe de segurança do trabalho conseguiu 

demonstrar a alta direção de forma clara e objetiva o elevado índice de afastamentos da empresa, bem como identificar os 

principais fatores, de forma a mobilizar recursos necessários para sanar o problema de forma eficaz. 
 

 

 
Através de ferramentas da qualidade trabalhar com estratificação de dados para entender melhor o que compõem os dados 

METODOLOGIA 
e classificar de forma ordenada as informações facilitando o entendimento do cenário, na sequência através da aplicação de 

um gráfico de Pareto a principal causa de afastamentos será evidenciada proporcionando a empresa focar no principal 

problema. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Por conta da utilização da estratificação de dados constatou-se que ao menos 10% de todo quadro de colaboradores 

encontra-se afastado durante o decorrer de todo o ano, após entender o que compunha os 10% através da ferramenta 

gráfico de Pareto, definiu-se por dirigir os recursos aos acidentes ligados a fatores ergonômicos que representavam 80% do 

total. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Ao final da presente pesquisa fica nítido que os objetivos foram alcançados através da utilização de ferramentas da 

qualidade. Pois permitiu a área de segurança do trabalho uma forma de conseguir apoio e recursos da administração da 

empresa, bem como medir os seus próprios resultados. 
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TITULO 
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DA AREA DA SAUDE DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO EM 

RELAÇÃO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho tem como tema central a percepção dos estudantes da área da saúde em relação à Atenção Farmacêutica, 

onde a área de farmácia clínica é voltada à ciência e prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos 

prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover a saúde, bem-estar e prevenir doenças. Foi 

realizada uma revisão bibliográfica a respeito da concepção, dimensões e aplicabilidade da Atenção Farmacêutica, 

enfatizando principalmente, a valorização do tema no Brasil. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar a compreensão e relevância dos alunos da graduação em cursos da saúde da Universidade Santo Amaro sobre a 

atividade do profissional farmacêutico e a prática da Atenção Farmacêutica. 
 

Os dados foram coletados por meio de questionário em plataforma online aplicado em técnicas de pesquisa por 

METODOLOGIA amostragem aos egressos do curso de farmácia (CEP 175/2017), concebido de forma única, com questões objetivas de 

alternativas, ficando disponível on line por 3 meses e coletando dados de estudantes da área da saúde. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A faixa etária dos 15 a 25 anos (73,51%) foi a de maior incidência, sendo 82,1% do sexo feminino. Analisando o 

conhecimento sobre a atenção farmacêutica 55% declaram conhecer, e 51% dos entrevistados procura farmacêutico e 60% 

declara que o tempo de atenção do profissional é suficiente para esclarecimentos de dúvidas sendo que 72,8% afirmam não 

ficarem com duvidas após a atenção. Ao serem questionados quanto a obrigatoriedade da presença do farmacêutico 92% 

declarou estar ciente, e 86,8% afirma já ter utilizado medicamento errado ou se automedicado, porém 71,5% declaram nunca 

terem abandonado um tratamento por falta de informação, e que na ausência do farmacêutico 73,5% dos entrevistados 

buscam informações com outro profissional no estabelecimento, mesmo a maioria (87,5%) considerando ser importante o 

acompanhamento do farmacêutico à terapia farmacológica. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Considerando os resultados dos que participaram do presente estudo, verificamos que o profissional farmacêutico possui 

uma percepção positiva frente aos graduandos dos cursos de saúde da Universidade Santo Amaro, porém suas atividades 

profissionais embora respeitadas não estão bem compreendidas e por tanto seu papel como membro da equipe 

multiprofissional não está muito claro aos estudantes. 
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TITULO CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS DECORRENTES DE SEPSE EM UM PRONTO SOCORRO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A sepse é considerada atualmente uma das maiores causas de morte no mundo entre os pacientes hospitalizados, além de 

aumentar o tempo de hospitalização, sendo, portanto, considerada como um problema para a saúde publica e para as 

organizações de saúde1,2. As infecções mais frequentes associadas à sepses são as pneumonias, a infecção urinaria e a 

infecção intra-abdominal, e o desfecho do processo está intimamente ligado ao foco infeccioso, ou seja, o foco pulmonar 

pode ter letalidade maior do que o foco urinário3,4. No Brasil, os números de letalidade estão entre 47,3% e 34,4% nos casos 

de sepse grave e 52,2% e 65,3% em casos de choque séptico 4. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo é Identificar os tipos de sepse mais frequente em pacientes que foram á óbito, a doença base no 

momento de sua internação e as comorbidades, levantando a necessidade da caracterização precoce desses pacientes. 
 

O presente estudo vai analisar retrospectivamente de forma exploratória, descritiva e quantitativa, os tipos de sepse 

descritas nas declarações de óbito e comparar com a doença de base dos pacientes no momento de sua chegada, a 

pesquisa ocorrerá em um Hospital Geral do Estado de São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, onde a amostra será 

composta pela análise dos prontuários e declarações de óbito do período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, será 

METODOLOGIA 
excluída qualquer unidade de emergência destinada ao publico infantil, os prontuários e as declarações de óbito que não 

foram devidamente preenchidos. Será utilizado como instrumento de pesquisa uma ficha de avaliação elaborada para essa 

pesquisa. A coleta de dados ocorreu após a aprovação do comitê de ética da Universidade de Santo Amaro - UNISA, com o 

numero de CAAE 89498418.2.0000.008, e também após aprovação do comitê de ética do Hospital Geral do Grajaú - 

Associação Congregação de Santa Catarina com o número de CAAE 89498418.2.3001.5447, sendo realizada pela própria 

pesquisadora. 
 

 
RESULTADOS 

Espera-se que após a análise dos dados coletados seja possível associar a doença base do paciente e suas comorbidades 

ao tipo de sepse que levou o paciente a óbito. Estudos apontam que a sepse, quando associada a doenças pré-existentes, 

pode ter maior letalidade. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Através da identificação da doença base e do tipo de sepse que levou o paciente a óbito, é possível apontar a necessidade 

da caracterização precoce dos pacientes, assim como os cuidados que devem ser dispensados à esses. 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidas células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabeludo, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a   

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidas células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabeludo, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a   

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 

 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS 

FORMARIZ, TP, SPERA, LJ, URBAN MCC, CINTO, PO, GREMIÃO, MPD. Dermatite seborréica: Causas, diagnóstico e 

tratamento. Infarma. 2005. [acesso em 19 set 2017]; Vol 16 (10):13-14. Disponível em: 

http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/72/i06-infdermatite.pdf TOYOKI, BK, OLIVEIRA, CT. Argiloterapia: 

levantamento dos constituintes e utilizações do diferente tipo de argila. Revista Beleza In.com.br 2015. FACULDADE 

METROPOLITANA UNIDAS. [acesso em 19 set 2017]; Vol 2 (4):8-11. Disponível em: 

http://belezain.com.br/adm/uploads/argilok144.pdf SILVA, ED, COUTINHO, JV, MACHADO, M, MOSER, DK. 2014. Descrição 

de ativos de xampus para cabelos oleosos e anticaspa (linha comercial). UNIVALI. [acesso em 31 out 2017]; Vol 1 (3): 5-8. 

Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/Eduardo%20da%20Silva,%20Janaina%20Coutinho.pdf 
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TITULO OS EFEITOS DA ARGILOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OLEOSIDADE DO COURO CABELUDO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A oleosidade é uma função da glândula sebácea que lubrifica e dá elasticidade ao couro cabeludo. O excesso de oleosidade 

pode envolver o estresse, dietas desequilibradas, muito hormônio masculino e transpiração no local ou ainda pelo uso de 

procedimentos químicos, que retira a oleosidade natural do cabelo. O excesso de oleosidade pode causar doenças no couro 

cabeludo, como a dermatite seborreica, seborreia e outras. A argiloterapia vem sendo usada para reduzir a oleosidade 

excessiva do cabelo, para que sejam removidas células mortas do couro cabeludo, agindo assim no aspecto do cabelo do 

indivíduo que se preocupa com a oleosidade. 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar os efeitos da argiloterapia na oleosidade do couro cabeludo. 

 

Foi feita uma pesquisa comparativa antes e depois de dois meses de aplicação, uma vez por semana, através de aplicação 

METODOLOGIA de argila verde no couro cabeludo de uma voluntária do curso de Estética e Cosmética. Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP 

Unisa, CAAE 80551817.0.0000.0081. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Após seis aplicações de argila verde sobre o couro cabeludo, esfoliando as caspas que estavam aderidas no couro cabeludo, 

foi eliminada a oleosidade; reduzido o tamanho das caspas e o cabelo da voluntária ficou com textura mais leve e com mais 

movimento. Durante o tratamento com a argila verde no couro cabeludo, foi confirmado, conforme a literatura que, além de 

ser antisséptica e desintoxicante, esfolia a pele do couro cabeludo. O aspecto e a aparência do cabelo mudaram com o 

decorrer do tratamento e a quantidade de lavagens diminuiu. A argila verde remove as células mortas, ativa toxinas, absorve 

resíduos e impurezas. A melhora foi evidente, levando em consideração o fato de que a oleosidade não tem cura e a argila 

age de forma natural. As caspas foram soltas do couro cabeludo e diminuíram, além dos fios ficarem mais leves, pois a   

argila agiu como um peeling capilar. Conforme relato da participante, houve redução do número de lavagens semanais do 

cabelo e ela percebe o cabelo mais saudável e bonito. 
 

 

 
CONCLUSOES Conclui-se que a argila verde diminuiu a oleosidade capilar desse indivíduo e ainda reduziu as caspas. 
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TITULO “A importância de um sistema de reciclagem nas Organizações” 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

: Este trabalho objetiva mostrar a importância da reciclagem para as organizações brasileiras, conceituando sua teoria de 

um sistema de reciclagem, importância na educação aspectos econômico e social. DIAS (2017) Observa-se que se faz 

necessária a participação de todo um stakeholders para a formação de uma sociedade mais humana e racional, com base 

nos desperdícios de recursos, resíduos e matéria-prima no processo de realização dos produtos e serviços nas empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a participação e conscientização das organizações com relação ao processo de reciclagem e sua contribuição 

ao meio ambiente, social e econômico, visando a prática com ferramentas adequadas no cenário empresarial. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da reciclagem nas organizações com fontes e citações que ajudem no 

sentido de investigar e compreender a importância da reciclagem nas organizações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A reciclagem proporciona expressivos resultados no ambiente, na economia e sócia das empresas. No ambiente de trabalho, 

identifica-se que através da redução do acumulo de resíduos, uso racional dos recursos naturais por meio do re- 

aproveitamento, contribui muito para economia de recursos e por outro lado uma visão social, visto que os funcionários com 

esta conscientização ambiental busca uma maior interação com a sociedade. No âmbito econômico observa-se a 

importância da injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos criação de emprego, renda permanente, 

aquecimento e estímulos a outros e mercados que aplicam um sistema de reciclagem resultandos excelentes de qualidade 

de vida. DIAS (2017) Neste contexto a empresa em parceria com o governo elabora política de reciclagem para a destinação 

de resíduos sólidos adaptados as diferentes regiões do país. Evidencia a importância de destinação de resíduos para a 

melhoria dos problemas ambientais do séc. XXI, o gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental com os planos de 

governo, ainda que não tenha alcançado patamares de política pública conforme LAYARGUES (2002) em seu trabalho "O 

cinismo da reciclagem" os conceitos apresenta que a reciclagem hoje se entende para uma melhoria diretamente na saúde, 

espaços, otimização dos recursos, estratégia, redução do desmatamento, economia, emprego, renda e cidadania, 

contribuindo para um cenário empresarial com políticas de um sistema de reciclagem ambiental mais produtivo e com 

lucratividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o mercado de trabalho com um sistema de reciclagem no Brasil, atende excelentes resultados e com grande 

potencial de crescimento, ampliação do mercado formal com também do informal promovendo cidadania a milhares de 

pessoas. Atingindo uma maior participação de pessoas e do estado ao sistema de reciclagem com importante resultados 

ambientais, econômica e social, participação das organizações, dos setores públicos e privados nos debates e 

questionamentos para a elaboração de um planejamento adequado a cada região. 
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DIAS, Reinaldo.Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade – Ed.- São Paulo: Atlas, 2017. LAYARGUES, 

Philippe. O Cinismo da Reciclagem. São Paulo: Cortez, 2002. 
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TITULO “A importância de um sistema de reciclagem nas Organizações” 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

: Este trabalho objetiva mostrar a importância da reciclagem para as organizações brasileiras, conceituando sua teoria de 

um sistema de reciclagem, importância na educação aspectos econômico e social. DIAS (2017) Observa-se que se faz 

necessária a participação de todo um stakeholders para a formação de uma sociedade mais humana e racional, com base 

nos desperdícios de recursos, resíduos e matéria-prima no processo de realização dos produtos e serviços nas empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a participação e conscientização das organizações com relação ao processo de reciclagem e sua contribuição 

ao meio ambiente, social e econômico, visando a prática com ferramentas adequadas no cenário empresarial. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da reciclagem nas organizações com fontes e citações que ajudem no 

sentido de investigar e compreender a importância da reciclagem nas organizações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A reciclagem proporciona expressivos resultados no ambiente, na economia e sócia das empresas. No ambiente de trabalho, 

identifica-se que através da redução do acumulo de resíduos, uso racional dos recursos naturais por meio do re- 

aproveitamento, contribui muito para economia de recursos e por outro lado uma visão social, visto que os funcionários com 

esta conscientização ambiental busca uma maior interação com a sociedade. No âmbito econômico observa-se a 

importância da injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos criação de emprego, renda permanente, 

aquecimento e estímulos a outros e mercados que aplicam um sistema de reciclagem resultandos excelentes de qualidade 

de vida. DIAS (2017) Neste contexto a empresa em parceria com o governo elabora política de reciclagem para a destinação 

de resíduos sólidos adaptados as diferentes regiões do país. Evidencia a importância de destinação de resíduos para a 

melhoria dos problemas ambientais do séc. XXI, o gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental com os planos de 

governo, ainda que não tenha alcançado patamares de política pública conforme LAYARGUES (2002) em seu trabalho "O 

cinismo da reciclagem" os conceitos apresenta que a reciclagem hoje se entende para uma melhoria diretamente na saúde, 

espaços, otimização dos recursos, estratégia, redução do desmatamento, economia, emprego, renda e cidadania, 

contribuindo para um cenário empresarial com políticas de um sistema de reciclagem ambiental mais produtivo e com 

lucratividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o mercado de trabalho com um sistema de reciclagem no Brasil, atende excelentes resultados e com grande 

potencial de crescimento, ampliação do mercado formal com também do informal promovendo cidadania a milhares de 

pessoas. Atingindo uma maior participação de pessoas e do estado ao sistema de reciclagem com importante resultados 

ambientais, econômica e social, participação das organizações, dos setores públicos e privados nos debates e 

questionamentos para a elaboração de um planejamento adequado a cada região. 
 

 

 

REFERENCIAS 
DIAS, Reinaldo.Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade – Ed.- São Paulo: Atlas, 2017. LAYARGUES, 

Philippe. O Cinismo da Reciclagem. São Paulo: Cortez, 2002. 
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TITULO “A importância de um sistema de reciclagem nas Organizações” 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

: Este trabalho objetiva mostrar a importância da reciclagem para as organizações brasileiras, conceituando sua teoria de 

um sistema de reciclagem, importância na educação aspectos econômico e social. DIAS (2017) Observa-se que se faz 

necessária a participação de todo um stakeholders para a formação de uma sociedade mais humana e racional, com base 

nos desperdícios de recursos, resíduos e matéria-prima no processo de realização dos produtos e serviços nas empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a participação e conscientização das organizações com relação ao processo de reciclagem e sua contribuição 

ao meio ambiente, social e econômico, visando a prática com ferramentas adequadas no cenário empresarial. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da reciclagem nas organizações com fontes e citações que ajudem no 

sentido de investigar e compreender a importância da reciclagem nas organizações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A reciclagem proporciona expressivos resultados no ambiente, na economia e sócia das empresas. No ambiente de trabalho, 

identifica-se que através da redução do acumulo de resíduos, uso racional dos recursos naturais por meio do re- 

aproveitamento, contribui muito para economia de recursos e por outro lado uma visão social, visto que os funcionários com 

esta conscientização ambiental busca uma maior interação com a sociedade. No âmbito econômico observa-se a 

importância da injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos criação de emprego, renda permanente, 

aquecimento e estímulos a outros e mercados que aplicam um sistema de reciclagem resultandos excelentes de qualidade 

de vida. DIAS (2017) Neste contexto a empresa em parceria com o governo elabora política de reciclagem para a destinação 

de resíduos sólidos adaptados as diferentes regiões do país. Evidencia a importância de destinação de resíduos para a 

melhoria dos problemas ambientais do séc. XXI, o gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental com os planos de 

governo, ainda que não tenha alcançado patamares de política pública conforme LAYARGUES (2002) em seu trabalho "O 

cinismo da reciclagem" os conceitos apresenta que a reciclagem hoje se entende para uma melhoria diretamente na saúde, 

espaços, otimização dos recursos, estratégia, redução do desmatamento, economia, emprego, renda e cidadania, 

contribuindo para um cenário empresarial com políticas de um sistema de reciclagem ambiental mais produtivo e com 

lucratividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o mercado de trabalho com um sistema de reciclagem no Brasil, atende excelentes resultados e com grande 

potencial de crescimento, ampliação do mercado formal com também do informal promovendo cidadania a milhares de 

pessoas. Atingindo uma maior participação de pessoas e do estado ao sistema de reciclagem com importante resultados 

ambientais, econômica e social, participação das organizações, dos setores públicos e privados nos debates e 

questionamentos para a elaboração de um planejamento adequado a cada região. 
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Philippe. O Cinismo da Reciclagem. São Paulo: Cortez, 2002. 
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TITULO “A importância de um sistema de reciclagem nas Organizações” 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

: Este trabalho objetiva mostrar a importância da reciclagem para as organizações brasileiras, conceituando sua teoria de 

um sistema de reciclagem, importância na educação aspectos econômico e social. DIAS (2017) Observa-se que se faz 

necessária a participação de todo um stakeholders para a formação de uma sociedade mais humana e racional, com base 

nos desperdícios de recursos, resíduos e matéria-prima no processo de realização dos produtos e serviços nas empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a participação e conscientização das organizações com relação ao processo de reciclagem e sua contribuição 

ao meio ambiente, social e econômico, visando a prática com ferramentas adequadas no cenário empresarial. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da reciclagem nas organizações com fontes e citações que ajudem no 

sentido de investigar e compreender a importância da reciclagem nas organizações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A reciclagem proporciona expressivos resultados no ambiente, na economia e sócia das empresas. No ambiente de trabalho, 

identifica-se que através da redução do acumulo de resíduos, uso racional dos recursos naturais por meio do re- 

aproveitamento, contribui muito para economia de recursos e por outro lado uma visão social, visto que os funcionários com 

esta conscientização ambiental busca uma maior interação com a sociedade. No âmbito econômico observa-se a 

importância da injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos criação de emprego, renda permanente, 

aquecimento e estímulos a outros e mercados que aplicam um sistema de reciclagem resultandos excelentes de qualidade 

de vida. DIAS (2017) Neste contexto a empresa em parceria com o governo elabora política de reciclagem para a destinação 

de resíduos sólidos adaptados as diferentes regiões do país. Evidencia a importância de destinação de resíduos para a 

melhoria dos problemas ambientais do séc. XXI, o gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental com os planos de 

governo, ainda que não tenha alcançado patamares de política pública conforme LAYARGUES (2002) em seu trabalho "O 

cinismo da reciclagem" os conceitos apresenta que a reciclagem hoje se entende para uma melhoria diretamente na saúde, 

espaços, otimização dos recursos, estratégia, redução do desmatamento, economia, emprego, renda e cidadania, 

contribuindo para um cenário empresarial com políticas de um sistema de reciclagem ambiental mais produtivo e com 

lucratividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o mercado de trabalho com um sistema de reciclagem no Brasil, atende excelentes resultados e com grande 

potencial de crescimento, ampliação do mercado formal com também do informal promovendo cidadania a milhares de 

pessoas. Atingindo uma maior participação de pessoas e do estado ao sistema de reciclagem com importante resultados 

ambientais, econômica e social, participação das organizações, dos setores públicos e privados nos debates e 

questionamentos para a elaboração de um planejamento adequado a cada região. 
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TITULO “A importância de um sistema de reciclagem nas Organizações” 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

: Este trabalho objetiva mostrar a importância da reciclagem para as organizações brasileiras, conceituando sua teoria de 

um sistema de reciclagem, importância na educação aspectos econômico e social. DIAS (2017) Observa-se que se faz 

necessária a participação de todo um stakeholders para a formação de uma sociedade mais humana e racional, com base 

nos desperdícios de recursos, resíduos e matéria-prima no processo de realização dos produtos e serviços nas empresas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a participação e conscientização das organizações com relação ao processo de reciclagem e sua contribuição 

ao meio ambiente, social e econômico, visando a prática com ferramentas adequadas no cenário empresarial. 
 

METODOLOGIA 
Pesquisa bibliográfica e exploratória para o estudo da reciclagem nas organizações com fontes e citações que ajudem no 

sentido de investigar e compreender a importância da reciclagem nas organizações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

A reciclagem proporciona expressivos resultados no ambiente, na economia e sócia das empresas. No ambiente de trabalho, 

identifica-se que através da redução do acumulo de resíduos, uso racional dos recursos naturais por meio do re- 

aproveitamento, contribui muito para economia de recursos e por outro lado uma visão social, visto que os funcionários com 

esta conscientização ambiental busca uma maior interação com a sociedade. No âmbito econômico observa-se a 

importância da injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos criação de emprego, renda permanente, 

aquecimento e estímulos a outros e mercados que aplicam um sistema de reciclagem resultandos excelentes de qualidade 

de vida. DIAS (2017) Neste contexto a empresa em parceria com o governo elabora política de reciclagem para a destinação 

de resíduos sólidos adaptados as diferentes regiões do país. Evidencia a importância de destinação de resíduos para a 

melhoria dos problemas ambientais do séc. XXI, o gerenciamento dos resíduos e a educação ambiental com os planos de 

governo, ainda que não tenha alcançado patamares de política pública conforme LAYARGUES (2002) em seu trabalho "O 

cinismo da reciclagem" os conceitos apresenta que a reciclagem hoje se entende para uma melhoria diretamente na saúde, 

espaços, otimização dos recursos, estratégia, redução do desmatamento, economia, emprego, renda e cidadania, 

contribuindo para um cenário empresarial com políticas de um sistema de reciclagem ambiental mais produtivo e com 

lucratividade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o mercado de trabalho com um sistema de reciclagem no Brasil, atende excelentes resultados e com grande 

potencial de crescimento, ampliação do mercado formal com também do informal promovendo cidadania a milhares de 

pessoas. Atingindo uma maior participação de pessoas e do estado ao sistema de reciclagem com importante resultados 

ambientais, econômica e social, participação das organizações, dos setores públicos e privados nos debates e 

questionamentos para a elaboração de um planejamento adequado a cada região. 
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TITULO 
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UM PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ANÁLISE DOS 

DESFECHOS DOS CASOS ATENDIDOS NA UNIDADE 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Ministério da Saúde, com o intuito de Humanizar os Serviços de Urgências e Emergências, prioriza o atendimento dos 

usuários com a Classificação de Risco, que é um processo que se apoia em conceitos e escalas internacionais com o 

objetivo de estratificar os riscos em níveis de prioridade, buscando atender prioritariamente os pacientes com maior grau de 

risco, a diminuição do tempo de espera e o acolhimento da população independente da ordem de chegada ao serviço. 

Atualmente os prontos-socorros utilizam essa classificação, o enfermeiro é o profissional responsável por realiza-la, porém 

é importante conhecer o desfecho dos casos, visto que a classificação realizada pode sofrer interferências 1,2,3,4. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar o fluxo de atendimento dos pacientes quanto à classificação de risco inicial e seu desfecho. 

 

O Estudo irá analisar de forma retrospectiva, descritiva e exploratória, a classificação de risco dada ao paciente no momento 

de sua chegada ao hospital, e como se deu o desfecho de cada caso atendido, até a data de alta ou de óbito de cada 

paciente, será realizado em um Hospital Municipal de São Paulo, a amostra será composta através de busca realizada nos 

METODOLOGIA prontuários dos pacientes com idades entre 18 a 60 anos, no período de abril de 2018, serão excluídos prontuários que não 

apresentarem a classificação de risco, assim como a declaração de óbito ou informações de alta. A coleta de dados ocorreu 

após a aprovação do comitê de ética da Universidade de Santo Amaro - UNISA, com o numero de CAAE 

89502618.4.0000.0081, sendo utilizado como instrumento de pesquisa um formulário elaborado pelo próprio pesquisador. 

RESULTADOS 
É esperado que os resultados apontem se a Classificação de Risco está intervindo de maneira positiva ou negativa nos 

pacientes atendidos pelo hospital. 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Avaliar como é feito o atendimento do usuário, assim como o desfecho de cada caso, é de suma importância para o 

planejamento e a gestão do Sistema Único de Saúde, contribuindo com que o sistema seja cada vez mais resolutivo e 

ofereça serviços de qualidade à seus usuários. Atualmente os prontos-socorros utilizam a classificação de risco a fim de 

identificar e classificar os atendimentos que devem ser prioritários ou não, porém é importante conhecer o desfecho dos 

casos, visto que muitas vezes a classificação realizada pode sofrer as mais diversas interferências, o que pode acarretar em 

danos para a saúde do usuário caso ela não seja feita de maneira correta. 
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TITULO Corrente positivista comteana e durkheimiana no Juspositivismo 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Objetivando restabelecer a organização social e impulsionado pela desordem contemporânea ao seu tempo, a Revolução 

Francesa, o filósofo francês Auguste Comte (1798 – 1857), criador do positivismo, demonstrou forte interesse, sobretudo, 

em competir aos fenômenos humanos e sociais uma ciência, sujeitando-a à aplicação do mesmo método experimental e 

científico das ciências naturais. Compreenderemos neste artigo a corrente positivista comteana aplicada à atualidade, bem 

como a de Durkheim no pensamento juspositivista atual. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Abordar a concepção de Direito para Émile Durkheim que teve forte influência no positivismo de Auguste Comte, e 

correlacionar tal conceito ao juspositivismo contemporâneo. 
 

METODOLOGIA Fundamentação teórica concomitante à análise qualitativa do objeto de estudo em obras publicadas. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A filosofia comteana é posterior aos notáveis estudiosos das ciências naturais, Galileu Galilei e René Descartes, bem como 

todos os outros do período moderno. Esses estudos anteriores contribuíram muito para o pensamento positivista do ponto 

de vista científico. Por não haver um estudo do homem em sociedade ou mesmo dos fatos sociais com o viés cientificista, 

Comte o fez. Conceituou o que ele mesmo posteriormente viria a chamar de sociologia como "física social", submetida aos 

mesmos estudos das leis naturais imutáveis. É nesse momento que encontra-se a maior polêmica quanto a corrente 

positivista de Auguste Comte. Submeter esses mesmos métodos ao estudo do homem e sua relação com a sociedade, é um 

equívoco, pois não somos imutáveis. Embora o mesmo achasse incerto reduzi-las (as ciências) rigorosamente a uma só. O 

positivismo influenciou o juspositivismo, que se relaciona à outras correntes de pensamento atual. Em outras palavras, 

veremos que Comte serve de base à Durkheim, que aborda o aspecto positivo jurídico. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

O positivismo tratou o uso do método experimental e científico com autoritarismo, de modo a contribuir para o progresso da 

sociedade no que diz respeito principalmente ao processo educativo e à democratização de conteúdo - não sei dizer se 

passou pela cabeça de Comte a quebra do monopólio cientificista, mas boa parte disso que vivemos hoje, se deve a ele, são 

méritos comteanos. O método experimental e científico possibilitou progresso no processo pedagógico das ciências 

naturais, nas tecnologias, e no desenvolvimento do senso crítico. A concepção Durkheimiana de Direito tem forte influência 

no positivismo de Comte. 
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TITULO O impacto da reparação de danos ao indivíduo por parte do Estado em casos de erro de identificação criminal 
 
 

 
 
 
 
 

 
INTRODUCAO 

Tem o presente trabalho a finalidade de demonstrar casos em que eventualmente uma ausência rígida de identificação 

criminal adequada, desagua em injustiças com indivíduos, que por sua vez, ao provar sua inocência invoca seu direito de 

indenização civil. O Sistema Brasileiro de Identificação Civil possui um banco de dados de seus cidadãos significativo e 

complexo por ainda não ser unificado. Não necessariamente o indivíduo terá cadastro no Sistema Brasileiro de Identificação 

Civil e no Sistema Brasileiro de Identificação Criminal, como assim dispõem o artigo 5.º, inciso LVIII da CRBF/1988: “o 

civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.” A Lei 12.037/09, 

que regulamenta a citação acima, apresenta importante determinação, em seu artigo 3º, apresentando circunstâncias em 

que, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal. A discussão se dará via análise 

de três hipóteses: A primeira hipótese levantada é se há como verificar onde ocorre, geralmente, o erro de identificação do 

acusado e em qual fase do processo. A segunda hipótese levantada é se há a necessidade de revisão da doutrina que versa 

sobre este campo do Direito, assim como as legislações pertinentes. A terceira e última hipótese levantada é se há impacto 

na reparação de danos ao indivíduo por parte do Estado em casos de erro de identificação criminal. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho a ser desenvolvido é verificar onde pode se dar o erro na identificação do sujeito, no ponto de vista 

teórico e no ponto de vista prático, ou seja, em que fase isso também pode ocorrer e, por fim, levantando jurisprudência que 

tiveram a possibilidade de responsabilização civil do Estado nos casos de erro na identificação do acusado. 
 

 

 
A pesquisa averiguará as problemáticas doutrinárias, apontando as diferenças que podem vir a constar nas legislações 

METODOLOGIA pertinentes, a partir da análise e observâncias de jurisprudências já existentes sobre casos de erros de identificação do 

acusado em que houveram a possibilidade de responsabilização civil do Estado. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

A conclusão apontará, se o caso, os pontos doutrinários e legais sobre o tema e as práticas que não estão em consonância 

com a norma jurídica, que levaram ao erro de identificação e à responsabilidade do civil do Estados, por meio de casos 

concretos. 
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TITULO A CRISE HÍDRICA E A OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE MANANCIAIS 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A água é um recurso natural essencial, componente dos seres vivos e elemento representativo de valores socioculturais e 

fator de produção de bens de consumo e produtos agrícolas. (PHILIPPI; ROMERO; BRUNA, 2004). Para satisfazer os padrões 

de consumo existe uma pressão sobre os recursos naturais, o que coloca a humanidade frente a um grande desafio, que é o 

de criar uma sociedade economicamente próspera, ecologicamente sustentável e socialmente justa sobre um planeta com 

recursos limitados. A busca do consumo sustentável da água requer a mobilização de diversos grupos como: comunidades, 

empresas, alunos de escolas e os cidadãos que podem conduzir a um novo modo de vida das pessoas. (TUNDISI, 2003) 

Existem em São Paulo diversas Áreas de Proteção Permanente (APP). As represas Billings e Guarapiranga são alvos de 

diversas invasões e por isso contam com legislação e planos de reintegração de posse. Às margens das represas são 

encontrados bairros em construção, além dos já construídos no passado. Por meio de pesquisas bibliográficas e visitas a 

campo foi possível apresentar os diversos níveis de poluição e mau gerenciamento que esses mananciais vêm sofrendo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral desse projeto foi investigar o contexto da crise hídrica enfrentada pelos moradores da região metropolitana 

de São Paulo entre 2014 e 2016, associando-a com as questões ligadas as ocupações irregulares das áreas de mananciais 

da região Sul da cidade de São Paulo e verificar a negligência das autoridades com relação a essas áreas. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido através do levantamento sistemático de literatura científica obtidas em bancos de dados como 

SCIELO, GOOGLE ACADEMICO, SIBI, e de dados obtidos em livros, teses e artigos 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

A falta de tratamento de efluentes e medidas de proteção dos corpos hídricos, acarreta em inúmeros problemas e doenças 

que afetam a saúde da população. As áreas de mananciais de São Paulo, consideradas como APP’s, apesar de contar com 

legislações que proíbem construções e definem diretrizes para sua preservação, apresentam degradadas devido as ações 

antrópicas e a expansão urbana. Os impactos causados por essas moradias irregulares vão desde a deposição de esgoto 

sanitário como de materiais que impossibilitam o tratamento adequado, entre eles os metais pesados, oriundos do descarte 

incorreto de resíduos sólidos. Entre 2014 e 2016, toda a região metropolitana foi prejudicada pela crise hídrica, devido ao 

mau gerenciamento dos principais reservatórios do estado, responsáveis pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas. 

Conclui-se com esse trabalho, que a crise hídrica está mais relacionada um problema de gestão e falta de políticas públicas 

eficientes do que a falta de chuva, propriamente dita. Os mananciais devem contar com sistemas de monitoramento 

contínuo. 
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TITULO A CRISE HÍDRICA E A OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE MANANCIAIS 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A água é um recurso natural essencial, componente dos seres vivos e elemento representativo de valores socioculturais e 

fator de produção de bens de consumo e produtos agrícolas. (PHILIPPI; ROMERO; BRUNA, 2004). Para satisfazer os padrões 

de consumo existe uma pressão sobre os recursos naturais, o que coloca a humanidade frente a um grande desafio, que é o 

de criar uma sociedade economicamente próspera, ecologicamente sustentável e socialmente justa sobre um planeta com 

recursos limitados. A busca do consumo sustentável da água requer a mobilização de diversos grupos como: comunidades, 

empresas, alunos de escolas e os cidadãos que podem conduzir a um novo modo de vida das pessoas. (TUNDISI, 2003) 

Existem em São Paulo diversas Áreas de Proteção Permanente (APP). As represas Billings e Guarapiranga são alvos de 

diversas invasões e por isso contam com legislação e planos de reintegração de posse. Às margens das represas são 

encontrados bairros em construção, além dos já construídos no passado. Por meio de pesquisas bibliográficas e visitas a 

campo foi possível apresentar os diversos níveis de poluição e mau gerenciamento que esses mananciais vêm sofrendo. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral desse projeto foi investigar o contexto da crise hídrica enfrentada pelos moradores da região metropolitana 

de São Paulo entre 2014 e 2016, associando-a com as questões ligadas as ocupações irregulares das áreas de mananciais 

da região Sul da cidade de São Paulo e verificar a negligência das autoridades com relação a essas áreas. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O trabalho foi desenvolvido através do levantamento sistemático de literatura científica obtidas em bancos de dados como 

SCIELO, GOOGLE ACADEMICO, SIBI, e de dados obtidos em livros, teses e artigos 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSOES 

A falta de tratamento de efluentes e medidas de proteção dos corpos hídricos, acarreta em inúmeros problemas e doenças 

que afetam a saúde da população. As áreas de mananciais de São Paulo, consideradas como APP’s, apesar de contar com 

legislações que proíbem construções e definem diretrizes para sua preservação, apresentam degradadas devido as ações 

antrópicas e a expansão urbana. Os impactos causados por essas moradias irregulares vão desde a deposição de esgoto 

sanitário como de materiais que impossibilitam o tratamento adequado, entre eles os metais pesados, oriundos do descarte 

incorreto de resíduos sólidos. Entre 2014 e 2016, toda a região metropolitana foi prejudicada pela crise hídrica, devido ao 

mau gerenciamento dos principais reservatórios do estado, responsáveis pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas. 

Conclui-se com esse trabalho, que a crise hídrica está mais relacionada um problema de gestão e falta de políticas públicas 

eficientes do que a falta de chuva, propriamente dita. Os mananciais devem contar com sistemas de monitoramento 

contínuo. 
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TITULO O processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família 

 

INTRODUCAO 
O processo de trabalho em enfermagem é composto pelos processos Assistir, Administrar, Ensinar, Pesquisar e Participar 

Politicamente. Em cada etapa deste processo o enfermeiro desenvolve várias atividades 1 e 2. 
 

OBJETIVOS Identificar na literatura o processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica no qual foram utilizados 27 artigos a partir dos seguintes descritores: “Trabalho em 

METODOLOGIA 
equipe”, “Estratégia Saúde da Família”, “Desafios”, “Enfermagem”. Com os seguintes determinantes: idioma português, 

textos completos, e recorte temporal de 2007 a 2018, nas bases de dados SCIELO, LILACS e BDENF. Para complementar esta 

pesquisa foi utilizado 1 documento do Ministério da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No processo de trabalho Assistir o enfermeiro realiza: consultas de rotina onde o enfermeiro presta os cuidados de 

enfermagem na prática, seja na promoção, proteção ou recuperação de saúde, Acolhimento, Visita Domiciliar e Grupos 

educativos 1 e 3. No processo de trabalho Administrar ou gerenciar o enfermeiro realiza: Planejamento de atividades, 

Tomada de decisão, Supervisão, Auditoria, Reunião diária/semanal, Reunião técnica/ administrativa, Escala de trabalho, 

Administra a assistência de saúde de acordo com as metas de trabalho estipuladas pelas diretrizes operacionais, Administra 

os programas da UBS e Planejar o funcionamento da equipe e da UBS 1, 2 e 3. No processo de trabalho Ensinar ele 

desenvolve : Educação Permanente voltada para a equipe de enfermagem, grupos educativos para os usuários, palestras 

educativas, ações de ensino voltada tanto para o aprimoramento dos profissionais, como para conscientização dos 

usuários, o enfermeiro também pode atuar no âmbito escolar em instituições de ensino atuando como educadores 1 e 2 . No 

processo de trabalho Pesquisar ele desenvolve: Projetos para análises, Ações de Epidemiologia que aplica-se ao estudo de 

todas as condições que afetam ou se relacionam com a situação de saúde de uma população, o enfermeiro desenvolve 

Pesquisas clínicas, testes terapêuticos, levantamentos e gráficos. E por fim o processo de trabalho em enfermagem 

Participar Politicamente, por sua natureza, ele permeia todos os outros processos, o enfermeiro Participa Politicamente a 

partir do momento que ele busca defender os seus direitos e os direitos dos pacientes, todo julgamento moral e atitude que 

lhe corresponda é uma forma de participação política 2 e 3. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro a partir do processo de trabalho é a forma do profissional 

organizar e inter-relacionar suas ações, permitindo-lhe dirigir e controlar seu próprio trabalho. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

1. Brasil. Prefeitura de São Paulo. Diretrizes Operacionais – UBS; 2016. [acessado em 2018 jan. 17]. Disponível em: 

http://www.prefei- tura.sp.gov.br /cidade/secretarias/upload/diretrizesoperacionaisaten- caobasica.pdf 2. Sanna MC.Os 

processos de trabalho em enfermagem. Rev Bra En- ferm. 2007; 60(2): 07 – 01. Disponível em: http://www.scielo.br/sci- 

elo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672007000200018 3. Sampaio DMN, Vilela ABA, Simões AV. Representações 

sociais e pratica do enfermeiro: Limites, avanços e perspectivas. Rev. Enferm. UERJ. 2012; 20(4):481-7. 
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TITULO SOROPREVALÊNCIA DA LEPTOSPIROSE EM OVINOS NO MUNICÍPIO DE SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa, de caráter zoonótico, relacionada a perdas econômicas nos animais devido 

à redução do desempenho reprodutivo dos rebanhos acometidos. Todas as espécies animais e os homens são sensíveis às 

leptospiras. Os ovinos são os animais domésticos considerados menos susceptíveis, porém sofrem a infecção das 

leptospiras patogênicas e, em muitos casos, a evolução é assintomática, podendo, às vezes, ocorrerem surtos da doença 

com abortamento e morte de cordeiros. A ocorrência da doença nestes animais esta estreitamente vinculada aos fatores 

ambientais, que se agrava em propriedades que consorciam a criação de ovinos com outras espécies de animais. Os ovinos 

são portadores e eliminadores da bactéria na urina por um longo período. Essa eliminação prolongada pode constituir um 

problema zoonótico para todos que tiverem contato com o animal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Foi realizado um levantamento soroepidemiológico da leptospirose em ovinos de uma criação de subsistência do município 

de Suzano, São Paulo, com o objetivo de determinar a prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. 
 

Foram coletadas amostras de soro sanguíneo de 21 ovinos de raça, idade e sexo variados para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM), frente a uma coleção de 24 sorovares. A amostras 

METODOLOGIA 
foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, 

acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 9,5% (2/21) foram sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo e 

Bratislava, ambos com prevalência de 50% (n=1) e títulos de 100. Os animais reagentes nesta primeira analise serão 

futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a presença da bactéria através da pesquisa de DNA de 

leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em meio de cultivo Fletcher. No histórico recente da 

propriedade, foi relatado pelo tutor múltiplos casos de aborto e óbitos súbitos, alguns com acometimento do sistema 

nervoso central, vitimando praticamente todos animais do rebanho principal. E os animais recém adquiridos eram oriundos 

de uma propriedade com condições precárias e vários acometimentos físicos, tais como ecto/endoparasitoses, linfadenite 

caseosa e clostridioses. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a espécie estudada na área rural do Município de Suzano teve 

contato com vários sorovares de Leptospira spp. Os baixos títulos apresentados nesta primeira análise, não caracterizam 

doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, o início da infecção ou ainda uma infecção crônica. Logo é 

necessário acompanhar o rebanho para observar se ocorrerá aumento na titulação. Além da possibilidade de realizar futuros 

testes para pesquisa de outros patógenos, afim de minimizar os prejuízos econômicos acarretados pela sintomatologia 

apresentada. 
 

 

REFERENCIAS 
FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 

LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001 
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TITULO SOROPREVALÊNCIA DA LEPTOSPIROSE EM OVINOS NO MUNICÍPIO DE SUZANO, SÃO PAULO 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa, de caráter zoonótico, relacionada a perdas econômicas nos animais devido 

à redução do desempenho reprodutivo dos rebanhos acometidos. Todas as espécies animais e os homens são sensíveis às 

leptospiras. Os ovinos são os animais domésticos considerados menos susceptíveis, porém sofrem a infecção das 

leptospiras patogênicas e, em muitos casos, a evolução é assintomática, podendo, às vezes, ocorrerem surtos da doença 

com abortamento e morte de cordeiros. A ocorrência da doença nestes animais esta estreitamente vinculada aos fatores 

ambientais, que se agrava em propriedades que consorciam a criação de ovinos com outras espécies de animais. Os ovinos 

são portadores e eliminadores da bactéria na urina por um longo período. Essa eliminação prolongada pode constituir um 

problema zoonótico para todos que tiverem contato com o animal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Foi realizado um levantamento soroepidemiológico da leptospirose em ovinos de uma criação de subsistência do município 

de Suzano, São Paulo, com o objetivo de determinar a prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. 
 

Foram coletadas amostras de soro sanguíneo de 21 ovinos de raça, idade e sexo variados para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM), frente a uma coleção de 24 sorovares. A amostras 

METODOLOGIA 
foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, 

acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 9,5% (2/21) foram sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo e 

Bratislava, ambos com prevalência de 50% (n=1) e títulos de 100. Os animais reagentes nesta primeira analise serão 

futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a presença da bactéria através da pesquisa de DNA de 

leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em meio de cultivo Fletcher. No histórico recente da 

propriedade, foi relatado pelo tutor múltiplos casos de aborto e óbitos súbitos, alguns com acometimento do sistema 

nervoso central, vitimando praticamente todos animais do rebanho principal. E os animais recém adquiridos eram oriundos 

de uma propriedade com condições precárias e vários acometimentos físicos, tais como ecto/endoparasitoses, linfadenite 

caseosa e clostridioses. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a espécie estudada na área rural do Município de Suzano teve 

contato com vários sorovares de Leptospira spp. Os baixos títulos apresentados nesta primeira análise, não caracterizam 

doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, o início da infecção ou ainda uma infecção crônica. Logo é 

necessário acompanhar o rebanho para observar se ocorrerá aumento na titulação. Além da possibilidade de realizar futuros 

testes para pesquisa de outros patógenos, afim de minimizar os prejuízos econômicos acarretados pela sintomatologia 

apresentada. 
 

 

REFERENCIAS 
FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 

LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001 
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TITULO SOROPREVALÊNCIA DA LEPTOSPIROSE EM OVINOS NO MUNICÍPIO DE SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa, de caráter zoonótico, relacionada a perdas econômicas nos animais devido 

à redução do desempenho reprodutivo dos rebanhos acometidos. Todas as espécies animais e os homens são sensíveis às 

leptospiras. Os ovinos são os animais domésticos considerados menos susceptíveis, porém sofrem a infecção das 

leptospiras patogênicas e, em muitos casos, a evolução é assintomática, podendo, às vezes, ocorrerem surtos da doença 

com abortamento e morte de cordeiros. A ocorrência da doença nestes animais esta estreitamente vinculada aos fatores 

ambientais, que se agrava em propriedades que consorciam a criação de ovinos com outras espécies de animais. Os ovinos 

são portadores e eliminadores da bactéria na urina por um longo período. Essa eliminação prolongada pode constituir um 

problema zoonótico para todos que tiverem contato com o animal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Foi realizado um levantamento soroepidemiológico da leptospirose em ovinos de uma criação de subsistência do município 

de Suzano, São Paulo, com o objetivo de determinar a prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. 
 

Foram coletadas amostras de soro sanguíneo de 21 ovinos de raça, idade e sexo variados para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM), frente a uma coleção de 24 sorovares. A amostras 

METODOLOGIA 
foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, 

acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 9,5% (2/21) foram sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo e 

Bratislava, ambos com prevalência de 50% (n=1) e títulos de 100. Os animais reagentes nesta primeira analise serão 

futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a presença da bactéria através da pesquisa de DNA de 

leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em meio de cultivo Fletcher. No histórico recente da 

propriedade, foi relatado pelo tutor múltiplos casos de aborto e óbitos súbitos, alguns com acometimento do sistema 

nervoso central, vitimando praticamente todos animais do rebanho principal. E os animais recém adquiridos eram oriundos 

de uma propriedade com condições precárias e vários acometimentos físicos, tais como ecto/endoparasitoses, linfadenite 

caseosa e clostridioses. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a espécie estudada na área rural do Município de Suzano teve 

contato com vários sorovares de Leptospira spp. Os baixos títulos apresentados nesta primeira análise, não caracterizam 

doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, o início da infecção ou ainda uma infecção crônica. Logo é 

necessário acompanhar o rebanho para observar se ocorrerá aumento na titulação. Além da possibilidade de realizar futuros 

testes para pesquisa de outros patógenos, afim de minimizar os prejuízos econômicos acarretados pela sintomatologia 

apresentada. 
 

 

REFERENCIAS 
FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 

LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001 
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TITULO SOROPREVALÊNCIA DA LEPTOSPIROSE EM OVINOS NO MUNICÍPIO DE SUZANO, SÃO PAULO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa, de caráter zoonótico, relacionada a perdas econômicas nos animais devido 

à redução do desempenho reprodutivo dos rebanhos acometidos. Todas as espécies animais e os homens são sensíveis às 

leptospiras. Os ovinos são os animais domésticos considerados menos susceptíveis, porém sofrem a infecção das 

leptospiras patogênicas e, em muitos casos, a evolução é assintomática, podendo, às vezes, ocorrerem surtos da doença 

com abortamento e morte de cordeiros. A ocorrência da doença nestes animais esta estreitamente vinculada aos fatores 

ambientais, que se agrava em propriedades que consorciam a criação de ovinos com outras espécies de animais. Os ovinos 

são portadores e eliminadores da bactéria na urina por um longo período. Essa eliminação prolongada pode constituir um 

problema zoonótico para todos que tiverem contato com o animal. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Foi realizado um levantamento soroepidemiológico da leptospirose em ovinos de uma criação de subsistência do município 

de Suzano, São Paulo, com o objetivo de determinar a prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. 
 

Foram coletadas amostras de soro sanguíneo de 21 ovinos de raça, idade e sexo variados para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM), frente a uma coleção de 24 sorovares. A amostras 

METODOLOGIA 
foram obtidas assepticamente por venopunção da jugular. Posteriormente foram centrifugadas para obtenção do soro, 

acondicionadas e congeladas à temperatura de -20°C até o processamento no Laboratório de Zoonoses Bacterianas do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (USP). 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Das amostras colhidas 9,5% (2/21) foram sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo e 

Bratislava, ambos com prevalência de 50% (n=1) e títulos de 100. Os animais reagentes nesta primeira analise serão 

futuramente submetidos a colheita de urina e leite para avaliar a presença da bactéria através da pesquisa de DNA de 

leptospiras pela técnica de PCR e isolamento do agente etiológico em meio de cultivo Fletcher. No histórico recente da 

propriedade, foi relatado pelo tutor múltiplos casos de aborto e óbitos súbitos, alguns com acometimento do sistema 

nervoso central, vitimando praticamente todos animais do rebanho principal. E os animais recém adquiridos eram oriundos 

de uma propriedade com condições precárias e vários acometimentos físicos, tais como ecto/endoparasitoses, linfadenite 

caseosa e clostridioses. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que a espécie estudada na área rural do Município de Suzano teve 

contato com vários sorovares de Leptospira spp. Os baixos títulos apresentados nesta primeira análise, não caracterizam 

doença. Podendo indicar reação cruzada com outros patógenos, o início da infecção ou ainda uma infecção crônica. Logo é 

necessário acompanhar o rebanho para observar se ocorrerá aumento na titulação. Além da possibilidade de realizar futuros 

testes para pesquisa de outros patógenos, afim de minimizar os prejuízos econômicos acarretados pela sintomatologia 

apresentada. 
 

 

REFERENCIAS 
FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 
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INTRODUCAO 

A Gasometria Arterial (GA) trata-se de um procedimento invasivo que consiste na punção da artéria, afim de obter amostra 

de sangue arterial para análise de gases sanguíneos¹. É um procedimento privativo do enfermeiro, pois demanda maior 

complexidade técnica e conhecimento científico para tomada de decisões imediatas exigindo do enfermeiro conhecimentos, 

competências e habilidades para executar tal procedimento², sendo este exame de fundamental importância nas unidades 

de terapia intensiva, pois permite a avaliação do risco de comprometimento dos órgãos nos casos de distúrbios ácido- 

básicos e de nível de perfusão tecidual que podem levar o paciente a óbito.³ Visto que as condutas com o paciente são 

influenciadas pelo resultado da gasometria arterial, conhecer as causas que podem alterar esses resultados, se faz 

necessário. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Identificar e apontar as causas que podem influenciar no resultado da gasometria arterial - Conhecer as técnicas disponíveis 

para uma coleta fidedigna; - Apontar os possíveis danos para o paciente diante de coletas errôneas; - Compreender o manejo 

do sangue arterial pré e pós coleta 
 

 

 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, onde os dados serão coletados em artigos disponíveis na internet, por 

meio da busca em bases de dados BVS Brasil, que reúne as bases LILACS, BDENF e MEDLINE e ainda SciELO, Busca 

METODOLOGIA integrada da USP e Google Acadêmico. Será utilizada estratégia de busca sistemática por meio dos descritores indexados 

Gasometria Arterial AND Enfermagem, Gasometria Arterial AND Coleta, Arterial Blood Gas, serão utilizados artigos nas 

línguas Português, Inglês e Espanhol publicados no período de 2012 a 2018. 
 

 
RESULTADOS 

Espera-se que após a análise dos dados coletados seja possível identificar e apontar as causas que podem influenciar no 

resultado da gasometria arterial, levando a uma condutada equivocada aos pacientes, além de conhecer as técnicas 

disponíveis para uma coleta fidedigna. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Sabendo que resultados obtidos nesse exame podem alterar a conduta médica é necessário que seja preciso e livre de 

interferências que possam levar a uma conduta equivocada e consequentemente um tratamento inadequado(4.) A G.A é um 

procedimento que requer uma série de cuidados prévios que vão desde a escolha do melhor local, preparo do material e 

conservação da amostra até a avaliação clínica do paciente. Estudos têm documentado que os eventos adversos  

geralmente estão relacionados às variáveis - equipe multidisciplinar, equipamentos e alterações fisiológicas inerentes ao 

paciente(5). 
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TITULO EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO DA BCG NA INFÂNCIA 

 

INTRODUCAO 
A vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) é indicada para prevenção de tuberculose (miliar e meníngea), que dentro do 

esquema de vacinação deve ser ministrada nas primeiras 12 horas de vida se não houver contraindicações. 
 

OBJETIVOS Identificar os eventos adversos da vacina BCG pós imunização na infância. 
 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com recorte temporal de março de 2004 a fevereiro de 2018, em periódicos 

METODOLOGIA científicos nacionais, disponíveis na LILACS, BDENF, o portal de revistas SCIELO, resultando em 10 artigos e por se tratar de 

um assunto de saúde pública, foram utilizados 3 documentos do Ministério da Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A vacina BCG foi criada em 1906, por Léon Charles Albert Calmette e Jean Marie Camille Guérin, porém apenas em 1921 foi 

administrada em humanos pela primeira vez. Os eventos adversos pós- vacinais (EAPV) são ocorrências indesejáveis em 

indivíduos que receberam algum tipo de imunológico, os EAPV da vacina BCG, podem ser locais, regionais ou sistêmicos, 

podendo ser consequência da quantidade de bacilos atenuados administrados, da técnica de aplicação e da presença de 

imunodeficiência primária ou adquirida. Os eventos locais e regionais mais frequentes são: a úlcera com diâmetro maior que 

1 cm (aparecem no local de administração da vacina e que não evoluiu para cicatrização após 12 semanas), o abcesso 

subcutâneo frio (são indolores, tardios e frios, podendo aparecer uma área de flutuação no local de aplicação), abscesso 

subcutâneo quente (são vermelhos, doloridos e quentes, podendo aparecer sinais de flutuação ou fistulização em torno do 

local de aplicação), o granuloma (são lesões com aspecto verrugoso que aparecem durante a evolução da cicatriz da 

vacina), a linfadenopatia regional não supurada maior que 3 cm (são linfonodos hipertrofiados sem evidências de 

supuração), linfadenopatia regional supurada (sendo linfonodos hipertrofiados axilares, supra ou infraclaviculares, que no 

primeiro momento é endurecido podendo atingir mais de 3 cm de diâmetro, formando-se um abcesso com amolecimento 

central que poderá sofrer drenagem espontânea), a cicatriz queloide (processo anormal de cicatrização, independente da 

presença de bacilos no local) e reação lupoide que (surge após a cicatrização da úlcera formando-se grandes placas com 

características lupoides). Os eventos sistêmicos, são lesões resultantes de disseminação, ultrapassando a topografia 

locorregional, podendo atingir a pele caracterizando-se de forma semelhante as da tuberculose cutânea, os linfonodos a 

distância e acometimento a um único órgão serão definidos de forma semelhante as da tuberculose em pulmões, rins, 

órgãos genitais e entre outros, o sistema osteoarticular se definirá em lesões nos ossos ou articulações que, geralmente, 

poderão vir a acometer membros inferiores, comprometendo metáfise e epífase e, por fim, as lesões generalizadas 

acometendo mais de um órgão, causando febre persistente, hepatomegalia, esplenomegaliae e linfadenite múltipla. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Os EAPV por BCG são diversos e, é de suma importância que os profissionais de saúde estejam atentos, orientando os pais, 

a fim de prevenir maiores agravos. 
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TITULO 
Avaliação da Morfologia Testicular em Cães acometidos por Distrofia Muscular - Modelo GRMD (Golden Retriever Muscular 

Dystrophy) 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética de caráter progressivo e irreversível que causa degeneração 

do sistema muscular (musculatura esquelética). Se caracteriza pela falta ou deficiência da proteína distrofina na superfície 

da membrana celular. A deficiência de distrofina, causada pelas mutações no gene DMD, resulta em diminuição da 

integridade da membrana das miofibrilas e ciclos de necrose e regeneração. A musculatura é substituída aos poucos por 

tecido conjuntivo fibroso e gordura. A síndrome recessiva ligada ao sexo, está relacionada ao cromossomo X (17), sendo 

assim, a mãe portadora transmite o cromossomo assintomático aos filhos do sexo masculino. 
 

 

 
OBJETIVOS Avaliar se cães machos afetados pela distrofia muscular tem a morfologia e função testicular afetadas pela doença. 

 

Foram utilizados testículos de cães acometidos por distrofia muscular de Duchenne coletados de animais do canil GRMD 

Brasil da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (FMVZ) e testículos de cães saudáveis coletados de 

animais em campanha de castração pelo método de orquiectomia. O material foi processado com álcool e xilol e 

METODOLOGIA 
posteriormente embebido em parafina formando blocos, estes blocos foram cortados em micrótomo com espessura de 5 

(#38)#956;m. Algumas amostras foram congeladas para serem cortadas em criostato. As lâminas foram coradas por 

hematoxilina e eosina (HE), tricromo de Masson e Picrossírius. Para análise imunohistoquímica, foi realizada avaliação pelos 

anticorpos anti-distrofina para avaliar a inexistência da proteína distrofina em animais afetados e Myo-D para avaliação da 

musculatura testicular. Algumas amostras foram processadas para realização de microscopia eletrônica de varredura. 
 

 
 

RESULTADOS 

As avaliações histológicas não mostraram diferenças significativas entre morfologia testicular de cães normais e 

distróficos, porém a avaliação feita por microscopia de varredura mostrou relevante diferença entre a parede muscular dos 

túbulos seminíferos, sendo a de cães normais muito mais desenvolvida e aparente. Em microscopia de varredura os túbulos 

seminíferos de cães distróficos se mostrou pouco desenvolvido, levando em consideração que todos os cães estudados 

estavam na fase adulta. 
 

 

 
CONCLUSOES A Distrofia Muscular (GRMD) causa alterações morfológicas testiculares em cães afetados. 
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TITULO Lote Econômico de Compras Aplicado à Cadeia de Fornecimento de Culturas Congeladas 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

No cenário competitivo moderno uma boa gestão de estoques é fundamental para o sucesso e sobrevivência de uma 

corporação. Este trabalho irá desenvolver uma metodologia que visa solucionar os problemas de shelf life de culturas 

congeladas que possuem prazos de armazenamentos curtos e, como consequência, altos índices de perda em uma empresa 

real (Estudo de caso) localizada na cidade de São Paulo. Para este trabalho, serão utilizadas, como base, as informações 

relativas ao ano de 2017. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Visando reduzir os custos com estocagem, este trabalho tem como objetivo geral determinar o lote econômico de compra 

das culturas congeladas provenientes da Austrália, por serem essas as que possuem a menor vida de prateleira (shelf live) e 

maior índice de desperdício dentre os produtos comercializados pela empresa deste seguimento. 
 

 

 
Este trabalho é um estudo de caso onde será realizado um levantamento para a determinação dos custos médios com 

colocação de pedidos, assim como os custos médios anuais de estocagem. Essas informações tem por base o ano de 2017. 

METODOLOGIA Com essas informações e com os valores estimados de demanda por produto, será determinado o Lote Econômico de 

Compra para cada tipo de cultura congelada comercializada pela empresa. Com essa metodologia, espera-se reduzir as 

perdas dos produtos em função da expiração do prazo de validade. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Espera-se que com a definição do Lote Econômico de Compras por tipo de produto se obtenha uma redução dos custos de 

estocagem, assim como redução ou eliminação das perdas devido ao descarte de produtos que perderam seu prazo de 

validade (Shelf Live) mediante a incineração dos mesmos. Além disso, espera-se obter um aumento do prazo de validade 

dos produtos após a comercialização dos mesmos. 
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TITULO O PAPEL DO ENFERMEIRO NO AUXÍLIO DO AUTOCUIDADO DIANTE DO PORTADOR DE HANSENÍASE. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O enfermeiro tem o papel de se dedicar ao paciente visando seu bem-estar. A hanseníase, que é causada pelo parasita bacilo 

de Hansen o Mycobacterium leprae, é transmitido por meio da convivência prolongada com a pessoa acometida pela 

bactéria, através de gotículas de saliva ou secreção do nariz. No Brasil, em 2015, a taxa de detecção geral de casos novos de 

Hanseníase foi de 14,07/100.000 habitantes, o que corresponde a um padrão alto de endemicidade. O enfermeiro tem como 

principal função fazer o diagnóstico de enfermagem e o incentivo é primordial para o paciente, visto que muitas vezes é 

resistente a aceitação da doença.O tratamento medicamentoso é fundamental para que a doença não evolua ou até mesmo 

contamine outras pessoas por meio da convivência. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever o papel do enfermeiro mediante ao tratamento medicamentoso e o autocuidado do portador de hanseníase. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, elaborada através de uma coleta de dados obtidos a partir de uma revisão de 

METODOLOGIA 
literatura, através de artigos publicados entre os anos de 2010 e 2017 e indexados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

usufruindo apenas dos dados da SCIELO, BDENF e LILACS. Para a coleta de dados foram empregados os descritores: 

hanseníase, assistência de enfermagem, diagnóstico, sinais, sintomas e tratamento. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O papel do enfermeiro é fundamental para que o tratamento seja eficaz, buscando organizar o serviço de saúde, em todos os 

níveis de complexidade, realizando estratégias, buscando uma forma de colocar esse doente a favor do tratamento, 

sistematizando os cuidados, apoio psicológico e fazendo com que ele perceba que este tratamento tem cura. O enfermeiro 

orienta sobre os principais efeitos colaterais, como se deve agir, na importância que o tratamento tem para o doente e para 

os seus familiares e amigos próximos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o enfermeiro tem um poder fundamental para o tratamento medicamentoso, pois é ele quem faz a avaliação, 

quem faz os exames físicos, elabora um planejamento para o tratamento, incentiva o paciente a não parar a medicação nem 

a suspender o uso, para que não implique no tratamento. 
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TITULO O PAPEL DO ENFERMEIRO NO AUXÍLIO DO AUTOCUIDADO DIANTE DO PORTADOR DE HANSENÍASE. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O enfermeiro tem o papel de se dedicar ao paciente visando seu bem-estar. A hanseníase, que é causada pelo parasita bacilo 

de Hansen o Mycobacterium leprae, é transmitido por meio da convivência prolongada com a pessoa acometida pela 

bactéria, através de gotículas de saliva ou secreção do nariz. No Brasil, em 2015, a taxa de detecção geral de casos novos de 

Hanseníase foi de 14,07/100.000 habitantes, o que corresponde a um padrão alto de endemicidade. O enfermeiro tem como 

principal função fazer o diagnóstico de enfermagem e o incentivo é primordial para o paciente, visto que muitas vezes é 

resistente a aceitação da doença.O tratamento medicamentoso é fundamental para que a doença não evolua ou até mesmo 

contamine outras pessoas por meio da convivência. 
 

 

 
OBJETIVOS Descrever o papel do enfermeiro mediante ao tratamento medicamentoso e o autocuidado do portador de hanseníase. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, elaborada através de uma coleta de dados obtidos a partir de uma revisão de 

METODOLOGIA 
literatura, através de artigos publicados entre os anos de 2010 e 2017 e indexados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

usufruindo apenas dos dados da SCIELO, BDENF e LILACS. Para a coleta de dados foram empregados os descritores: 

hanseníase, assistência de enfermagem, diagnóstico, sinais, sintomas e tratamento. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

O papel do enfermeiro é fundamental para que o tratamento seja eficaz, buscando organizar o serviço de saúde, em todos os 

níveis de complexidade, realizando estratégias, buscando uma forma de colocar esse doente a favor do tratamento, 

sistematizando os cuidados, apoio psicológico e fazendo com que ele perceba que este tratamento tem cura. O enfermeiro 

orienta sobre os principais efeitos colaterais, como se deve agir, na importância que o tratamento tem para o doente e para 

os seus familiares e amigos próximos. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Conclui-se que o enfermeiro tem um poder fundamental para o tratamento medicamentoso, pois é ele quem faz a avaliação, 

quem faz os exames físicos, elabora um planejamento para o tratamento, incentiva o paciente a não parar a medicação nem 

a suspender o uso, para que não implique no tratamento. 
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TITULO XP-endo Shaper e sua resistência e à fratura cíclica 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A resistência à fadiga cíclicas e a capacidade de resistir à força de torção tem sido uma busca constante para o 

aperfeiçoamento dos instrumentos rotatórios de níquel-titânio. O instrumento XP-endo Shaper conta com uma liga 

composta (Maxwire, Martensite-austenite Electropolish FL FKG Dentaire) e uma tecnologia inovadora, na tentativa de 

melhorar essa capacidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desta revisão de literatura foi relatar a resistência do instrumento XP-Endo Shaper frente à fadiga cíclica e força 

de torção durante o preparo de canais radiculares, em relação a outros instrumentos rotatórios. 
 

Foi realizada uma revisão de literatura sobre o instrumento rotatório XP-Endo Shaper nas bases de dados do Google 

METODOLOGIA Acadêmico, SCIELO (Cientific Eletronic Library Online), e Medline (Base de dados da biblioteca nacional de medicina, dos 

Estados Unidos), usando as palavras-chave: Memória controlada, endodôntica, fadiga, instrumento, níquel-titânio e torção. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A lima XP-Endo Shaper apresenta um processo de seção triangular eqüilateral obtendo , assim, menor resistência , quando 

comparada aos desenhos triangulares convexos de outros instrumentos e, por obter um diâmetro de núcleo menor torna-se 

assim mais suscetível a danos em sua estrutura. Embora a Xp-Endo Shaper tenha sido fabricada para superar outros 

instrumentos, segundo os estudos o seu processo de fabricação não obteve melhora em relação à torção sendo inferior ou 

sem diferenças significativas, contudo, apresentando-se superior em relação a alguns instrumentos em relação à fadiga 

cíclica. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nos artigos levantados neste estudo, chegou-se à seguinte conclusão: em relação à resistência torcional o XP 

endo Shaper , mesmo tendo passado por um processo de fabricação exclusivo , não melhorou significantemente seu 

estresse, contudo em alguns trabalhos ele foi superior em relação à fadiga . 
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TITULO XP-endo Shaper e sua resistência e à fratura cíclica 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

A resistência à fadiga cíclicas e a capacidade de resistir à força de torção tem sido uma busca constante para o 

aperfeiçoamento dos instrumentos rotatórios de níquel-titânio. O instrumento XP-endo Shaper conta com uma liga 

composta (Maxwire, Martensite-austenite Electropolish FL FKG Dentaire) e uma tecnologia inovadora, na tentativa de 

melhorar essa capacidade. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo desta revisão de literatura foi relatar a resistência do instrumento XP-Endo Shaper frente à fadiga cíclica e força 

de torção durante o preparo de canais radiculares, em relação a outros instrumentos rotatórios. 
 

Foi realizada uma revisão de literatura sobre o instrumento rotatório XP-Endo Shaper nas bases de dados do Google 

METODOLOGIA Acadêmico, SCIELO (Cientific Eletronic Library Online), e Medline (Base de dados da biblioteca nacional de medicina, dos 

Estados Unidos), usando as palavras-chave: Memória controlada, endodôntica, fadiga, instrumento, níquel-titânio e torção. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A lima XP-Endo Shaper apresenta um processo de seção triangular eqüilateral obtendo , assim, menor resistência , quando 

comparada aos desenhos triangulares convexos de outros instrumentos e, por obter um diâmetro de núcleo menor torna-se 

assim mais suscetível a danos em sua estrutura. Embora a Xp-Endo Shaper tenha sido fabricada para superar outros 

instrumentos, segundo os estudos o seu processo de fabricação não obteve melhora em relação à torção sendo inferior ou 

sem diferenças significativas, contudo, apresentando-se superior em relação a alguns instrumentos em relação à fadiga 

cíclica. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Com base nos artigos levantados neste estudo, chegou-se à seguinte conclusão: em relação à resistência torcional o XP 

endo Shaper , mesmo tendo passado por um processo de fabricação exclusivo , não melhorou significantemente seu 

estresse, contudo em alguns trabalhos ele foi superior em relação à fadiga . 
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TITULO A vacinação anti-gonadotrofinas é capaz de induzir alterações sobre os ductos eferentes de bovinos pré-púberes? 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora procedimento de rotina na grande maioria dos criatórios, a castração cirúrgica de bovinos agrega grande risco de 

dor e infecções pós-operatórias. Neste contexto, a imunocastração se apresenta como uma alternativa para a redução 

destes efeitos adversos. A vacina atua promovendo a inibição do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), resultando na 

queda dos níveis de testosterona. Embora a eficácia da vacinação tenha sido comprovada para bovinos adultos, questões 

como a reversibilidade dos efeitos clínicos da vacinação quando utilizada em animais pré-púberes permanecem sem 

definição clara na literatura. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar se a vacinação anti-GnRH é capaz de induzir alterações nos ductos eferentes quando administrada em bovinos em 

fase pré e peri-púbere. 
 

Foram selecionados 18 animais divididos em 03 grupos: Controle, animais que não receberam a vacina; G1, formado por 

animais de 5 meses de idade que receberam 1 ml da vacina, 1 vez ao mês por 3 meses; G2, administração da vacina na 

mesma dose e frequência do G1, sendo a primeira dose aplicada apenas quando os animais atingiram 9 meses de idade. Os 

animais foram castrados ao final do experimento e amostras do ducto eferente foram incluídos em parafina e coradas com 

METODOLOGIA 
HE para avaliação histológica. A análise histométrica dos ductos eferentes foi realizada em microscopia ótica convencional 

onde três campos aleatórios de cada ducto foram fotografados e as imagens processadas através do programa específico 

de morfometria imageJ® (NIH, Cary, USA). Para as análises estatísticas foram selecionados 3 ductos com contornos 

homogêneos e circulares de cada lâmina histológica, realizando-se a mensuração do diâmetro luminal e ductal. O diâmetro 

médio do lúmen e dos ductos eferentes foram comparados entre os três grupos experimentais através de modelo linear 

geral de análise de variância (PROC-GLM, SAS Institute Inc., USA). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Animais que receberam a vacina anti-GnRH apresentaram redução no diâmetro luminal (P(#60)0,0001) em relação ao grupo 

controle. O diâmetro médio dos ductos eferentes sofreu redução de 7,03% e 5,47%, respectivamente, nos grupos G1 e G2 em 

relação ao controle não vacinado (P(#60)0,0001). De acordo com Bangu et al.1, a concentração plasmática de testosterona 

aumenta em bovinos da 8ª a 20ª semana de vida, declinando até a 28ª e aumentando significativamente a partir da 28ª a 

32ª semana. Dessa forma, em nosso estudo é possível concluir que os efeitos da vacinação coincidiram com o provável 

início da ascensão fisiológica dos níveis de testosterona dos animais do G1 e com o platô de produção e secreção desse 

hormônio nos animais do G2. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A imunização anti-GnRH resultou na diminuição dos ductos eferentes dos animais vacinados quando comparados ao grupo 

controle. Provavelmente tais resultados se devem a supressão de hormônios esteroides justamente na fase onde esses 

hormônios apresentam as maiores taxas de produção, relacionada à puberdade e início da gametogênese. 
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TITULO A vacinação anti-gonadotrofinas é capaz de induzir alterações sobre os ductos eferentes de bovinos pré-púberes? 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora procedimento de rotina na grande maioria dos criatórios, a castração cirúrgica de bovinos agrega grande risco de 

dor e infecções pós-operatórias. Neste contexto, a imunocastração se apresenta como uma alternativa para a redução 

destes efeitos adversos. A vacina atua promovendo a inibição do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), resultando na 

queda dos níveis de testosterona. Embora a eficácia da vacinação tenha sido comprovada para bovinos adultos, questões 

como a reversibilidade dos efeitos clínicos da vacinação quando utilizada em animais pré-púberes permanecem sem 

definição clara na literatura. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar se a vacinação anti-GnRH é capaz de induzir alterações nos ductos eferentes quando administrada em bovinos em 

fase pré e peri-púbere. 
 

Foram selecionados 18 animais divididos em 03 grupos: Controle, animais que não receberam a vacina; G1, formado por 

animais de 5 meses de idade que receberam 1 ml da vacina, 1 vez ao mês por 3 meses; G2, administração da vacina na 

mesma dose e frequência do G1, sendo a primeira dose aplicada apenas quando os animais atingiram 9 meses de idade. Os 

animais foram castrados ao final do experimento e amostras do ducto eferente foram incluídos em parafina e coradas com 

METODOLOGIA 
HE para avaliação histológica. A análise histométrica dos ductos eferentes foi realizada em microscopia ótica convencional 

onde três campos aleatórios de cada ducto foram fotografados e as imagens processadas através do programa específico 

de morfometria imageJ® (NIH, Cary, USA). Para as análises estatísticas foram selecionados 3 ductos com contornos 

homogêneos e circulares de cada lâmina histológica, realizando-se a mensuração do diâmetro luminal e ductal. O diâmetro 

médio do lúmen e dos ductos eferentes foram comparados entre os três grupos experimentais através de modelo linear 

geral de análise de variância (PROC-GLM, SAS Institute Inc., USA). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Animais que receberam a vacina anti-GnRH apresentaram redução no diâmetro luminal (P(#60)0,0001) em relação ao grupo 

controle. O diâmetro médio dos ductos eferentes sofreu redução de 7,03% e 5,47%, respectivamente, nos grupos G1 e G2 em 

relação ao controle não vacinado (P(#60)0,0001). De acordo com Bangu et al.1, a concentração plasmática de testosterona 

aumenta em bovinos da 8ª a 20ª semana de vida, declinando até a 28ª e aumentando significativamente a partir da 28ª a 

32ª semana. Dessa forma, em nosso estudo é possível concluir que os efeitos da vacinação coincidiram com o provável 

início da ascensão fisiológica dos níveis de testosterona dos animais do G1 e com o platô de produção e secreção desse 

hormônio nos animais do G2. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A imunização anti-GnRH resultou na diminuição dos ductos eferentes dos animais vacinados quando comparados ao grupo 

controle. Provavelmente tais resultados se devem a supressão de hormônios esteroides justamente na fase onde esses 

hormônios apresentam as maiores taxas de produção, relacionada à puberdade e início da gametogênese. 
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TITULO A vacinação anti-gonadotrofinas é capaz de induzir alterações sobre os ductos eferentes de bovinos pré-púberes? 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora procedimento de rotina na grande maioria dos criatórios, a castração cirúrgica de bovinos agrega grande risco de 

dor e infecções pós-operatórias. Neste contexto, a imunocastração se apresenta como uma alternativa para a redução 

destes efeitos adversos. A vacina atua promovendo a inibição do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), resultando na 

queda dos níveis de testosterona. Embora a eficácia da vacinação tenha sido comprovada para bovinos adultos, questões 

como a reversibilidade dos efeitos clínicos da vacinação quando utilizada em animais pré-púberes permanecem sem 

definição clara na literatura. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar se a vacinação anti-GnRH é capaz de induzir alterações nos ductos eferentes quando administrada em bovinos em 

fase pré e peri-púbere. 
 

Foram selecionados 18 animais divididos em 03 grupos: Controle, animais que não receberam a vacina; G1, formado por 

animais de 5 meses de idade que receberam 1 ml da vacina, 1 vez ao mês por 3 meses; G2, administração da vacina na 

mesma dose e frequência do G1, sendo a primeira dose aplicada apenas quando os animais atingiram 9 meses de idade. Os 

animais foram castrados ao final do experimento e amostras do ducto eferente foram incluídos em parafina e coradas com 

METODOLOGIA 
HE para avaliação histológica. A análise histométrica dos ductos eferentes foi realizada em microscopia ótica convencional 

onde três campos aleatórios de cada ducto foram fotografados e as imagens processadas através do programa específico 

de morfometria imageJ® (NIH, Cary, USA). Para as análises estatísticas foram selecionados 3 ductos com contornos 

homogêneos e circulares de cada lâmina histológica, realizando-se a mensuração do diâmetro luminal e ductal. O diâmetro 

médio do lúmen e dos ductos eferentes foram comparados entre os três grupos experimentais através de modelo linear 

geral de análise de variância (PROC-GLM, SAS Institute Inc., USA). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Animais que receberam a vacina anti-GnRH apresentaram redução no diâmetro luminal (P(#60)0,0001) em relação ao grupo 

controle. O diâmetro médio dos ductos eferentes sofreu redução de 7,03% e 5,47%, respectivamente, nos grupos G1 e G2 em 

relação ao controle não vacinado (P(#60)0,0001). De acordo com Bangu et al.1, a concentração plasmática de testosterona 

aumenta em bovinos da 8ª a 20ª semana de vida, declinando até a 28ª e aumentando significativamente a partir da 28ª a 

32ª semana. Dessa forma, em nosso estudo é possível concluir que os efeitos da vacinação coincidiram com o provável 

início da ascensão fisiológica dos níveis de testosterona dos animais do G1 e com o platô de produção e secreção desse 

hormônio nos animais do G2. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A imunização anti-GnRH resultou na diminuição dos ductos eferentes dos animais vacinados quando comparados ao grupo 

controle. Provavelmente tais resultados se devem a supressão de hormônios esteroides justamente na fase onde esses 

hormônios apresentam as maiores taxas de produção, relacionada à puberdade e início da gametogênese. 
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luteinizing hormone (LH) concentrations in response to luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) in bull calves that 

attained puberty early or late. Theriogenology, v. 66, n. 4, p. 937-944, 2006. 
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TITULO A vacinação anti-gonadotrofinas é capaz de induzir alterações sobre os ductos eferentes de bovinos pré-púberes? 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Embora procedimento de rotina na grande maioria dos criatórios, a castração cirúrgica de bovinos agrega grande risco de 

dor e infecções pós-operatórias. Neste contexto, a imunocastração se apresenta como uma alternativa para a redução 

destes efeitos adversos. A vacina atua promovendo a inibição do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), resultando na 

queda dos níveis de testosterona. Embora a eficácia da vacinação tenha sido comprovada para bovinos adultos, questões 

como a reversibilidade dos efeitos clínicos da vacinação quando utilizada em animais pré-púberes permanecem sem 

definição clara na literatura. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigar se a vacinação anti-GnRH é capaz de induzir alterações nos ductos eferentes quando administrada em bovinos em 

fase pré e peri-púbere. 
 

Foram selecionados 18 animais divididos em 03 grupos: Controle, animais que não receberam a vacina; G1, formado por 

animais de 5 meses de idade que receberam 1 ml da vacina, 1 vez ao mês por 3 meses; G2, administração da vacina na 

mesma dose e frequência do G1, sendo a primeira dose aplicada apenas quando os animais atingiram 9 meses de idade. Os 

animais foram castrados ao final do experimento e amostras do ducto eferente foram incluídos em parafina e coradas com 

METODOLOGIA 
HE para avaliação histológica. A análise histométrica dos ductos eferentes foi realizada em microscopia ótica convencional 

onde três campos aleatórios de cada ducto foram fotografados e as imagens processadas através do programa específico 

de morfometria imageJ® (NIH, Cary, USA). Para as análises estatísticas foram selecionados 3 ductos com contornos 

homogêneos e circulares de cada lâmina histológica, realizando-se a mensuração do diâmetro luminal e ductal. O diâmetro 

médio do lúmen e dos ductos eferentes foram comparados entre os três grupos experimentais através de modelo linear 

geral de análise de variância (PROC-GLM, SAS Institute Inc., USA). 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Animais que receberam a vacina anti-GnRH apresentaram redução no diâmetro luminal (P(#60)0,0001) em relação ao grupo 

controle. O diâmetro médio dos ductos eferentes sofreu redução de 7,03% e 5,47%, respectivamente, nos grupos G1 e G2 em 

relação ao controle não vacinado (P(#60)0,0001). De acordo com Bangu et al.1, a concentração plasmática de testosterona 

aumenta em bovinos da 8ª a 20ª semana de vida, declinando até a 28ª e aumentando significativamente a partir da 28ª a 

32ª semana. Dessa forma, em nosso estudo é possível concluir que os efeitos da vacinação coincidiram com o provável 

início da ascensão fisiológica dos níveis de testosterona dos animais do G1 e com o platô de produção e secreção desse 

hormônio nos animais do G2. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A imunização anti-GnRH resultou na diminuição dos ductos eferentes dos animais vacinados quando comparados ao grupo 

controle. Provavelmente tais resultados se devem a supressão de hormônios esteroides justamente na fase onde esses 

hormônios apresentam as maiores taxas de produção, relacionada à puberdade e início da gametogênese. 
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TITULO 
PESQUISA DOS SOROVARES DE LEPTOSPIRAS QUE MAIS FREQUENTEMENTE INFECTAM E CAUSAM DOENC�A EM CA�ES 

COM SUSPEITA CLIN�  ICA DE LEPTOSPIROSE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma das principais zoonoses com distribuição mundial, causada por diferentes sorovares de Leptospira 

spp., considerada uma infecção emergente. Os cães podem manifestar tanto a forma aguda da doença, na qual grandes 

quantidades de bactéria são eliminadas via secreções e fluidos corporais, assim com apresentar a forma assintomática da 

infecção, na qual indivíduos infectados apresentam eliminação urinária assintomática do patógeno por longos períodos de 

tempo O controle da leptospirose canina em a(#38)#769;reas urbanas e(#38)#769; de grande interesse em sau(#38)#769;de 

pu(#38)#769;blica, principalmente devido a(#38)#768; possi(#38)#769;vel participac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

ca(#38)#771;es na cadeia epidemiolo(#38)#769;gica da leptospirose humana, podendo os ca(#38)#771;es atuarem como 

indicadores de contaminac(#38)#807;a(#38)#771;o ambiental, alertando tambe(#38)#769;m quanto a(#38)#768; 

introduc(#38)#807;a(#38)#771;o de um novo sorovar de importa(#38)#770;ncia zoono(#38)#769;tica. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar quais os sorovares de leptospiras mais frequentemente infectam e causam 

doenc(#38)#807;a nos ca(#38)#771;es com suspeita cli(#38)#769;nica de leptospirose, atendidos no munici(#38)#769;pio 

de Sa(#38)#771;o Bernardo do Campo, no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Metodista de Sa(#38)#771;o 

Paulo. 
 

 

 
Foram colhidas amostras de sangue de 11 cães com suspeita clínica de leptospirose aguda para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) em campo escuro empregando culturas de antígenos 

METODOLOGIA vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras. Foram considerados suspeitos cães que apresentarem níveis elevados 

de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 60 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados a 

manifestações clínicas sugestivas de leptospirose. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 11 amostras colhidas, quatro (36,3%) foram sororreagentes pela técnica de SAM para leptospirose. O sorovar com maior 

prevalência foi o Copenhageni com três amostras (75%) reagentes com títulos variando de 100 a 3.200, seguido por 

Bratislava com uma amostra (25%) reagente com titulo de 6.400. Para a caracterização do sorovar mais provável foi 

considerado o sorovar que apresentou maior título e o maior número de animais caracterizados como sororreagentes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A predominância do sorovar Copenhageni sugere a participação de roedores sinantrópicos como fonte de infecção para os 

cães. Este resultado ressalta a importância dos roedores sinantrópicos na cadeia epidemiológica da transmissão da 

leptospirose nos grandes centros urbanos, principalmente em locais com saneamento básico precário, onde há maior 

exposição das populações humanas e caninas aos roedores. 
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PESQUISA DOS SOROVARES DE LEPTOSPIRAS QUE MAIS FREQUENTEMENTE INFECTAM E CAUSAM DOENC�A EM CA�ES 

COM SUSPEITA CLIN�  ICA DE LEPTOSPIROSE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma das principais zoonoses com distribuição mundial, causada por diferentes sorovares de Leptospira 

spp., considerada uma infecção emergente. Os cães podem manifestar tanto a forma aguda da doença, na qual grandes 

quantidades de bactéria são eliminadas via secreções e fluidos corporais, assim com apresentar a forma assintomática da 

infecção, na qual indivíduos infectados apresentam eliminação urinária assintomática do patógeno por longos períodos de 

tempo O controle da leptospirose canina em a(#38)#769;reas urbanas e(#38)#769; de grande interesse em sau(#38)#769;de 

pu(#38)#769;blica, principalmente devido a(#38)#768; possi(#38)#769;vel participac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

ca(#38)#771;es na cadeia epidemiolo(#38)#769;gica da leptospirose humana, podendo os ca(#38)#771;es atuarem como 

indicadores de contaminac(#38)#807;a(#38)#771;o ambiental, alertando tambe(#38)#769;m quanto a(#38)#768; 

introduc(#38)#807;a(#38)#771;o de um novo sorovar de importa(#38)#770;ncia zoono(#38)#769;tica. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar quais os sorovares de leptospiras mais frequentemente infectam e causam 

doenc(#38)#807;a nos ca(#38)#771;es com suspeita cli(#38)#769;nica de leptospirose, atendidos no munici(#38)#769;pio 

de Sa(#38)#771;o Bernardo do Campo, no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Metodista de Sa(#38)#771;o 

Paulo. 
 

 

 
Foram colhidas amostras de sangue de 11 cães com suspeita clínica de leptospirose aguda para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) em campo escuro empregando culturas de antígenos 

METODOLOGIA vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras. Foram considerados suspeitos cães que apresentarem níveis elevados 

de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 60 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados a 

manifestações clínicas sugestivas de leptospirose. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 11 amostras colhidas, quatro (36,3%) foram sororreagentes pela técnica de SAM para leptospirose. O sorovar com maior 

prevalência foi o Copenhageni com três amostras (75%) reagentes com títulos variando de 100 a 3.200, seguido por 

Bratislava com uma amostra (25%) reagente com titulo de 6.400. Para a caracterização do sorovar mais provável foi 

considerado o sorovar que apresentou maior título e o maior número de animais caracterizados como sororreagentes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A predominância do sorovar Copenhageni sugere a participação de roedores sinantrópicos como fonte de infecção para os 

cães. Este resultado ressalta a importância dos roedores sinantrópicos na cadeia epidemiológica da transmissão da 

leptospirose nos grandes centros urbanos, principalmente em locais com saneamento básico precário, onde há maior 

exposição das populações humanas e caninas aos roedores. 
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TITULO 
PESQUISA DOS SOROVARES DE LEPTOSPIRAS QUE MAIS FREQUENTEMENTE INFECTAM E CAUSAM DOENC�A EM CA�ES 

COM SUSPEITA CLIN�  ICA DE LEPTOSPIROSE 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A leptospirose é uma das principais zoonoses com distribuição mundial, causada por diferentes sorovares de Leptospira 

spp., considerada uma infecção emergente. Os cães podem manifestar tanto a forma aguda da doença, na qual grandes 

quantidades de bactéria são eliminadas via secreções e fluidos corporais, assim com apresentar a forma assintomática da 

infecção, na qual indivíduos infectados apresentam eliminação urinária assintomática do patógeno por longos períodos de 

tempo O controle da leptospirose canina em a(#38)#769;reas urbanas e(#38)#769; de grande interesse em sau(#38)#769;de 

pu(#38)#769;blica, principalmente devido a(#38)#768; possi(#38)#769;vel participac(#38)#807;a(#38)#771;o dos 

ca(#38)#771;es na cadeia epidemiolo(#38)#769;gica da leptospirose humana, podendo os ca(#38)#771;es atuarem como 

indicadores de contaminac(#38)#807;a(#38)#771;o ambiental, alertando tambe(#38)#769;m quanto a(#38)#768; 

introduc(#38)#807;a(#38)#771;o de um novo sorovar de importa(#38)#770;ncia zoono(#38)#769;tica. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar quais os sorovares de leptospiras mais frequentemente infectam e causam 

doenc(#38)#807;a nos ca(#38)#771;es com suspeita cli(#38)#769;nica de leptospirose, atendidos no munici(#38)#769;pio 

de Sa(#38)#771;o Bernardo do Campo, no Hospital Veterina(#38)#769;rio da Universidade Metodista de Sa(#38)#771;o 

Paulo. 
 

 

 
Foram colhidas amostras de sangue de 11 cães com suspeita clínica de leptospirose aguda para a realização do diagnóstico 

de leptospirose pela técnica de soroaglutinação microscópica (SAM) em campo escuro empregando culturas de antígenos 

METODOLOGIA vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras. Foram considerados suspeitos cães que apresentarem níveis elevados 

de ureia e creatinina sérica de origem desconhecida (acima de 60 mg/dL e 1,4 g/dL, respectivamente) associados a 

manifestações clínicas sugestivas de leptospirose. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 11 amostras colhidas, quatro (36,3%) foram sororreagentes pela técnica de SAM para leptospirose. O sorovar com maior 

prevalência foi o Copenhageni com três amostras (75%) reagentes com títulos variando de 100 a 3.200, seguido por 

Bratislava com uma amostra (25%) reagente com titulo de 6.400. Para a caracterização do sorovar mais provável foi 

considerado o sorovar que apresentou maior título e o maior número de animais caracterizados como sororreagentes. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

A predominância do sorovar Copenhageni sugere a participação de roedores sinantrópicos como fonte de infecção para os 

cães. Este resultado ressalta a importância dos roedores sinantrópicos na cadeia epidemiológica da transmissão da 

leptospirose nos grandes centros urbanos, principalmente em locais com saneamento básico precário, onde há maior 

exposição das populações humanas e caninas aos roedores. 
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TITULO A influência do tratamento periodontal não cirúrgico nos parâmetros sanguíneos de pacientes diabéticos 

 
 

 
INTRODUCAO 

Condições sistêmicas desfavoráveis condicionam a uma baixa resistência do hospedeiro à virulência do agente agressor, 

acarretando em uma evolução mais rápida da doença periodontal e podendo levar a dificuldades na resposta terapêutica. O 

grau de severidade da doença periodontal pode influenciar o quadro de sintomatologia da diabetes mellitus tipo 2. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente estudo foi avaliar por meio de parâmetros clínicos periodontais e exames sanguíneos indivíduos com 

diabetes e com periodontite crônica submetidos a tratamento periodontal não cirúrgico. 
 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e todos os participantes tiveram acesso e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos 40 indivíduos portadores de periodontite crônica moderada sendo 20 

METODOLOGIA 
indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (GD) e 20 indivíduos sistemicamente saudáveis (GS), com media de idade de 60,7 

anos, de ambos os gêneros. Por meio de parâmetros clínicos bucais e exame sanguíneo de glicemia em jejum e 

hemoglobina glicada foram avaliados em um momento inicial (T1) e após 90 dias da realização da terapia periodontal. Os 

dados obtidos foram avaliados estatisticamente pelos testes ANOVA e Qui quadrado. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados mostraram melhora clínica em todos os parâmetros avaliados, mas para índice de placa e de sangramento 

com diferença significante entre os tempos em ambos os grupos. Para os exames sanguíneos foi observada diminuição 

significativa no grupo GD. 
 

 

 

CONCLUSOES  
Podemos concluir que a terapêutica periodontal não cirúrgica promoveu melhora nos parâmetros clínicos de índice de placa 

e de sangramento e principalmente nos exames sanguíneos de indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2. 
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TITULO A influência do tratamento periodontal não cirúrgico nos parâmetros sanguíneos de pacientes diabéticos 
 
 

 
INTRODUCAO 

Condições sistêmicas desfavoráveis condicionam a uma baixa resistência do hospedeiro à virulência do agente agressor, 

acarretando em uma evolução mais rápida da doença periodontal e podendo levar a dificuldades na resposta terapêutica. O 

grau de severidade da doença periodontal pode influenciar o quadro de sintomatologia da diabetes mellitus tipo 2. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O objetivo do presente estudo foi avaliar por meio de parâmetros clínicos periodontais e exames sanguíneos indivíduos com 

diabetes e com periodontite crônica submetidos a tratamento periodontal não cirúrgico. 
 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e todos os participantes tiveram acesso e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos 40 indivíduos portadores de periodontite crônica moderada sendo 20 

METODOLOGIA 
indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (GD) e 20 indivíduos sistemicamente saudáveis (GS), com media de idade de 60,7 

anos, de ambos os gêneros. Por meio de parâmetros clínicos bucais e exame sanguíneo de glicemia em jejum e 

hemoglobina glicada foram avaliados em um momento inicial (T1) e após 90 dias da realização da terapia periodontal. Os 

dados obtidos foram avaliados estatisticamente pelos testes ANOVA e Qui quadrado. 
 

 
RESULTADOS 

Os resultados mostraram melhora clínica em todos os parâmetros avaliados, mas para índice de placa e de sangramento 

com diferença significante entre os tempos em ambos os grupos. Para os exames sanguíneos foi observada diminuição 

significativa no grupo GD. 
 

 

 

CONCLUSOES  
Podemos concluir que a terapêutica periodontal não cirúrgica promoveu melhora nos parâmetros clínicos de índice de placa 

e de sangramento e principalmente nos exames sanguíneos de indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2. 
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TITULO O Negro: presente sem equidade reflexo do passado escravista 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho busca refletir sobre aspectos referentes ao negro no Brasil, emergindo a partir das políticas atuais tendo por 

base reflexos do passado resultante da escravidão. O artigo terá uma narrativa histórica subordinada à situações financeira, 

religiosa e cultural dos afro-descendentes, abordando o desenvolvimento da escravidão atribuída principalmente ao negro, 

considerando que mesmo diante do tratamento dado pelos portugueses aos indígenas, o maior alvo do trabalho imperioso 

cruciante e degradante foi à etnia negra. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever as lutas desenvolvidas pelo povo negro em busca de inclusão e da equidade na sociedade brasileira ao longo da 

história até a atualidade. 
 

O trabalho se estruturará em pesquisas bibliográficas. A pesquisa será regida pelas palavras-chaves; Brasil, negro, equidade 

METODOLOGIA 
e desigualdade. Tendo fontes de livros de vários autores que conduzirá a pesquisa. Também se desenvolverá pela internet, 

em artigos e dissertações de cunho cientifico e textos já desenvolvidos relacionados ao tema, no banco nacional de teses de 

dissertações e Artigos no Google Acadêmico. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A cada dia acaba esquecendo-se a importância da cultura afro e o quanto ela representa para o Brasil no decorrer de sua 

história até os dias atuais. Este país, enriquecido de etnias em consequência de uma grande miscigenação humana, faz 

parte dos inúmeros povos que englobam o planeta terra, formando uma só raça. Também, é mais país de origem negra que 

discrimina e tenta apagar as suas origens privando os direitos dos seus próprios primogênitos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

É de grande relevância para os dias atuais pesquisas voltadas à cultura negra, berço deste país. É importante para aqueles 

que dedicam seu tempo em aprofundar pesquisas não só para conhecer outras culturas, mas para redescobrir a si próprio o 

que é de sua origem, e que passa muitas vezes despercebido o quanto é necessário conhecer sua identidade. Portanto, o 

trabalho a ser realizado não será mais um dentre milhares já escritos. A pesquisa terá como peça chave as lutas constantes 

dos afro-descendentes, e este será o resultado de longas horas dedicadas aos estudos e o aprofundamento de pesquisas 

voltadas ao negro na sociedade brasileira. 
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TITULO O Negro: presente sem equidade reflexo do passado escravista 

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho busca refletir sobre aspectos referentes ao negro no Brasil, emergindo a partir das políticas atuais tendo por 

base reflexos do passado resultante da escravidão. O artigo terá uma narrativa histórica subordinada à situações financeira, 

religiosa e cultural dos afro-descendentes, abordando o desenvolvimento da escravidão atribuída principalmente ao negro, 

considerando que mesmo diante do tratamento dado pelos portugueses aos indígenas, o maior alvo do trabalho imperioso 

cruciante e degradante foi à etnia negra. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever as lutas desenvolvidas pelo povo negro em busca de inclusão e da equidade na sociedade brasileira ao longo da 

história até a atualidade. 
 

O trabalho se estruturará em pesquisas bibliográficas. A pesquisa será regida pelas palavras-chaves; Brasil, negro, equidade 

METODOLOGIA 
e desigualdade. Tendo fontes de livros de vários autores que conduzirá a pesquisa. Também se desenvolverá pela internet, 

em artigos e dissertações de cunho cientifico e textos já desenvolvidos relacionados ao tema, no banco nacional de teses de 

dissertações e Artigos no Google Acadêmico. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A cada dia acaba esquecendo-se a importância da cultura afro e o quanto ela representa para o Brasil no decorrer de sua 

história até os dias atuais. Este país, enriquecido de etnias em consequência de uma grande miscigenação humana, faz 

parte dos inúmeros povos que englobam o planeta terra, formando uma só raça. Também, é mais país de origem negra que 

discrimina e tenta apagar as suas origens privando os direitos dos seus próprios primogênitos. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

É de grande relevância para os dias atuais pesquisas voltadas à cultura negra, berço deste país. É importante para aqueles 

que dedicam seu tempo em aprofundar pesquisas não só para conhecer outras culturas, mas para redescobrir a si próprio o 

que é de sua origem, e que passa muitas vezes despercebido o quanto é necessário conhecer sua identidade. Portanto, o 

trabalho a ser realizado não será mais um dentre milhares já escritos. A pesquisa terá como peça chave as lutas constantes 

dos afro-descendentes, e este será o resultado de longas horas dedicadas aos estudos e o aprofundamento de pesquisas 

voltadas ao negro na sociedade brasileira. 
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TITULO Paciente com doenças crônicas decorrentes do uso abusivo de álcool: os impactos de uma alta hospitalar qualificada 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso abusivo de álcool é uma questão de saúde pública, sendo seu consumo relacionado a vários problemas de saúde. Em 

um estudo sobre as principais consequências em longo prazo relacionadas ao consumo moderado de álcool Andrade e 

Oliveira (2009, P. 49) definem que: Os problemas de saúde estão entre as principais consequências relacionadas ao uso de 

álcool, apontado como a causa de mais de 60 tipos de doenças, de desenvolvimento agudo ou crônico, contribuindo com 

cerca de 4% do total dos casos mundiais de doenças e gerando um custo significativo para o sistema de saúde. O Relatório 

Global Sobre Álcool e Saúde aponta que o uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo e está relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. No 

decorrer do presente trabalho, além pensar nas políticas e programas para o enfrentamento dos vários problemas físicos e 

sociais causados na vida dos pacientes com doenças decorrentes do uso abusivo de álcool, o estudo também propõe uma 

reflexão sobre atendimento e encaminhamento realizado nos serviços de saúde em especial no Hospital Municipal Dr. Alípio 

Correa Netto. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Geral Compreender os impactos de uma alta hospitalar em um paciente que faz uso abusivo de álcool. Específico Indicar os 

possíveis fatores que influenciam o uso excessivo de álcool; 
 

Para esta pesquisa será utilizado o método de pesquisa História oral, com objetivo de conhecer e analisar a história de vida 

dos entrevistados de maneira mais aprofundada, que conforme afirmam Matos e Senna: Como procedimento metodológico, 

METODOLOGIA a história oral busca registrar – e, portanto, perpetuar – impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se 

dispõem a compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir um conhecimento do vivido muito mais rico, 

dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não conheceríamos. (MATTOS, SENNA, 2011, P.97) 

RESULTADOS  Em construção. 
 

CONCLUSOES  Em construção. 
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TITULO ESTRATÉGIAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO DE COSMÉTICOS CAPILARES 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Lola Cosmetics é uma empresa do ramo de cosméticos capilares que está no mercado nacional desde 2011 e tem mais de 

25 linhas de produtos dentro do seu catálogo. A primeira etapa deste trabalho se deu com a elaboração do briefing, que 

foram coletadas na internet informações da empresa (história, missão, visão, valores, produtos, posicionamento de marca), 

a partir dessas informações foi possível identificar algumas vantagens e desvantagens da Lola em relação a outras 

empresas do mesmo segmento e assim entender suas necessidades. Posteriormente foi feito um levantamento do mix de 

marketing (4 P’s) da empresa identificando assim seu produto, preço, praça e promoção. Com isso obtivemos de forma mais 

detalhada os objetivos da empresa com seu público-alvo. Depois de levantar essas informações foi feito um levantamento 

do mercado de cosméticos no Brasil através de dados encontramos na mídia, e então foi desenvolvida uma análise swot 

sobre a Lola, identificando assim as forças e fraquezas (fatores esses podem ser controlados e alterados pela própria 

empresa) e ameaças e oportunidades (fatores externos que não podem ser controlados pela empresa). A fim de confirmar 

os dados apresentados, será realizada uma pesquisa de mercado, 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Analisar os fatores de decisão de compra e uso de produtos capilares Objetivos Específicos Entender os tipos 

de produtos preferidos pelos consumidores; Identificar a frequência de compra e uso de cosméticos para cabelos; Verificar 

quais os meios de comunicação que mais atraem os consumidores. 
 

 

 
Para esta pesquisa foi definido como universo mulheres de classe média que residem em território nacional e com idade 

entre 25 e 35 anos. Serão entrevistadas aproximadamente 100 mulheres. Os entrevistados ao acessarem o link da pesquisa 

serão direcionados para uma página e caso se sinta constrangido ao responder ao questionário,a entrevista poderá ser 

METODOLOGIA cancelada. O questionário será composto por onze perguntas que primeiramente serão feitas perguntas demográficas para 

o entrevistado, após essas perguntas ele será questionado sobre a frequência que compra cosméticos, suas marcas 

favoritas, quanto gasta com esses produtos, etc., essas perguntas terão o intuito de saber a relação do entrevistado com 

cosméticos para cabelo .As questões posteriores serão voltadas para a marca. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa foi realizada entre os dias 01/07/2018 a 31/07/2018 e contou com 100 entrevistadas todas do sexo feminino e 

com idade entre 25 e 35 anos. Com a pesquisa foi possível identificar alguns fatores que devem ser melhorados na marca e 

conhecer um pouco mais os hábitos de consumos das mulheres que são público alvo. Foi possível identificar também que a 

marca ainda não é muito conhecida entras as consumidoras e que suas concorrentes diretas estão melhor posicionadas no 

mercado. 
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TITULO ESTRATÉGIAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO DE COSMÉTICOS CAPILARES 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Lola Cosmetics é uma empresa do ramo de cosméticos capilares que está no mercado nacional desde 2011 e tem mais de 

25 linhas de produtos dentro do seu catálogo. A primeira etapa deste trabalho se deu com a elaboração do briefing, que 

foram coletadas na internet informações da empresa (história, missão, visão, valores, produtos, posicionamento de marca), 

a partir dessas informações foi possível identificar algumas vantagens e desvantagens da Lola em relação a outras 

empresas do mesmo segmento e assim entender suas necessidades. Posteriormente foi feito um levantamento do mix de 

marketing (4 P’s) da empresa identificando assim seu produto, preço, praça e promoção. Com isso obtivemos de forma mais 

detalhada os objetivos da empresa com seu público-alvo. Depois de levantar essas informações foi feito um levantamento 

do mercado de cosméticos no Brasil através de dados encontramos na mídia, e então foi desenvolvida uma análise swot 

sobre a Lola, identificando assim as forças e fraquezas (fatores esses podem ser controlados e alterados pela própria 

empresa) e ameaças e oportunidades (fatores externos que não podem ser controlados pela empresa). A fim de confirmar 

os dados apresentados, será realizada uma pesquisa de mercado, 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Analisar os fatores de decisão de compra e uso de produtos capilares Objetivos Específicos Entender os tipos 

de produtos preferidos pelos consumidores; Identificar a frequência de compra e uso de cosméticos para cabelos; Verificar 

quais os meios de comunicação que mais atraem os consumidores. 
 

 

 
Para esta pesquisa foi definido como universo mulheres de classe média que residem em território nacional e com idade 

entre 25 e 35 anos. Serão entrevistadas aproximadamente 100 mulheres. Os entrevistados ao acessarem o link da pesquisa 

serão direcionados para uma página e caso se sinta constrangido ao responder ao questionário,a entrevista poderá ser 

METODOLOGIA cancelada. O questionário será composto por onze perguntas que primeiramente serão feitas perguntas demográficas para 

o entrevistado, após essas perguntas ele será questionado sobre a frequência que compra cosméticos, suas marcas 

favoritas, quanto gasta com esses produtos, etc., essas perguntas terão o intuito de saber a relação do entrevistado com 

cosméticos para cabelo .As questões posteriores serão voltadas para a marca. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa foi realizada entre os dias 01/07/2018 a 31/07/2018 e contou com 100 entrevistadas todas do sexo feminino e 

com idade entre 25 e 35 anos. Com a pesquisa foi possível identificar alguns fatores que devem ser melhorados na marca e 

conhecer um pouco mais os hábitos de consumos das mulheres que são público alvo. Foi possível identificar também que a 

marca ainda não é muito conhecida entras as consumidoras e que suas concorrentes diretas estão melhor posicionadas no 

mercado. 
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TITULO ESTRATÉGIAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO DE COSMÉTICOS CAPILARES 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Lola Cosmetics é uma empresa do ramo de cosméticos capilares que está no mercado nacional desde 2011 e tem mais de 

25 linhas de produtos dentro do seu catálogo. A primeira etapa deste trabalho se deu com a elaboração do briefing, que 

foram coletadas na internet informações da empresa (história, missão, visão, valores, produtos, posicionamento de marca), 

a partir dessas informações foi possível identificar algumas vantagens e desvantagens da Lola em relação a outras 

empresas do mesmo segmento e assim entender suas necessidades. Posteriormente foi feito um levantamento do mix de 

marketing (4 P’s) da empresa identificando assim seu produto, preço, praça e promoção. Com isso obtivemos de forma mais 

detalhada os objetivos da empresa com seu público-alvo. Depois de levantar essas informações foi feito um levantamento 

do mercado de cosméticos no Brasil através de dados encontramos na mídia, e então foi desenvolvida uma análise swot 

sobre a Lola, identificando assim as forças e fraquezas (fatores esses podem ser controlados e alterados pela própria 

empresa) e ameaças e oportunidades (fatores externos que não podem ser controlados pela empresa). A fim de confirmar 

os dados apresentados, será realizada uma pesquisa de mercado, 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Analisar os fatores de decisão de compra e uso de produtos capilares Objetivos Específicos Entender os tipos 

de produtos preferidos pelos consumidores; Identificar a frequência de compra e uso de cosméticos para cabelos; Verificar 

quais os meios de comunicação que mais atraem os consumidores. 
 

 

 
Para esta pesquisa foi definido como universo mulheres de classe média que residem em território nacional e com idade 

entre 25 e 35 anos. Serão entrevistadas aproximadamente 100 mulheres. Os entrevistados ao acessarem o link da pesquisa 

serão direcionados para uma página e caso se sinta constrangido ao responder ao questionário,a entrevista poderá ser 

METODOLOGIA cancelada. O questionário será composto por onze perguntas que primeiramente serão feitas perguntas demográficas para 

o entrevistado, após essas perguntas ele será questionado sobre a frequência que compra cosméticos, suas marcas 

favoritas, quanto gasta com esses produtos, etc., essas perguntas terão o intuito de saber a relação do entrevistado com 

cosméticos para cabelo .As questões posteriores serão voltadas para a marca. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa foi realizada entre os dias 01/07/2018 a 31/07/2018 e contou com 100 entrevistadas todas do sexo feminino e 

com idade entre 25 e 35 anos. Com a pesquisa foi possível identificar alguns fatores que devem ser melhorados na marca e 

conhecer um pouco mais os hábitos de consumos das mulheres que são público alvo. Foi possível identificar também que a 

marca ainda não é muito conhecida entras as consumidoras e que suas concorrentes diretas estão melhor posicionadas no 

mercado. 
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TITULO ESTRATÉGIAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO NO MERCADO DE COSMÉTICOS CAPILARES 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A Lola Cosmetics é uma empresa do ramo de cosméticos capilares que está no mercado nacional desde 2011 e tem mais de 

25 linhas de produtos dentro do seu catálogo. A primeira etapa deste trabalho se deu com a elaboração do briefing, que 

foram coletadas na internet informações da empresa (história, missão, visão, valores, produtos, posicionamento de marca), 

a partir dessas informações foi possível identificar algumas vantagens e desvantagens da Lola em relação a outras 

empresas do mesmo segmento e assim entender suas necessidades. Posteriormente foi feito um levantamento do mix de 

marketing (4 P’s) da empresa identificando assim seu produto, preço, praça e promoção. Com isso obtivemos de forma mais 

detalhada os objetivos da empresa com seu público-alvo. Depois de levantar essas informações foi feito um levantamento 

do mercado de cosméticos no Brasil através de dados encontramos na mídia, e então foi desenvolvida uma análise swot 

sobre a Lola, identificando assim as forças e fraquezas (fatores esses podem ser controlados e alterados pela própria 

empresa) e ameaças e oportunidades (fatores externos que não podem ser controlados pela empresa). A fim de confirmar 

os dados apresentados, será realizada uma pesquisa de mercado, 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral Analisar os fatores de decisão de compra e uso de produtos capilares Objetivos Específicos Entender os tipos 

de produtos preferidos pelos consumidores; Identificar a frequência de compra e uso de cosméticos para cabelos; Verificar 

quais os meios de comunicação que mais atraem os consumidores. 
 

 

 
Para esta pesquisa foi definido como universo mulheres de classe média que residem em território nacional e com idade 

entre 25 e 35 anos. Serão entrevistadas aproximadamente 100 mulheres. Os entrevistados ao acessarem o link da pesquisa 

serão direcionados para uma página e caso se sinta constrangido ao responder ao questionário,a entrevista poderá ser 

METODOLOGIA cancelada. O questionário será composto por onze perguntas que primeiramente serão feitas perguntas demográficas para 

o entrevistado, após essas perguntas ele será questionado sobre a frequência que compra cosméticos, suas marcas 

favoritas, quanto gasta com esses produtos, etc., essas perguntas terão o intuito de saber a relação do entrevistado com 

cosméticos para cabelo .As questões posteriores serão voltadas para a marca. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

A pesquisa foi realizada entre os dias 01/07/2018 a 31/07/2018 e contou com 100 entrevistadas todas do sexo feminino e 

com idade entre 25 e 35 anos. Com a pesquisa foi possível identificar alguns fatores que devem ser melhorados na marca e 

conhecer um pouco mais os hábitos de consumos das mulheres que são público alvo. Foi possível identificar também que a 

marca ainda não é muito conhecida entras as consumidoras e que suas concorrentes diretas estão melhor posicionadas no 

mercado. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

LAKATOS, E; MARCONI, M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. MALHOTRA, Naresh K. et 

al. São Paulo: Prentice Hall, 2005. SILVA, E. LUCIA; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 4 

ed. Florianópolis: UFSC, 2005. TOZONI-REIS, M. Metodologia da Pesquisa. 2. ed. Curitiba: IESDE Brasil, 2009 



 

 

2018 9517 Enfermagem 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3343707 - DOUGLAS DE QUEIROZ VARGAS 

 
2 - Aprovado 

 
5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Simone Lacava 

  

 
TITULO Letramento funcional em saúde de pacientes com diabetes mellitus 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O letramento funcional em saúde (LTS) é a capacidade cognitiva de entender, interpretar e aplicar informações escritas ou 

faladas sobre saúde e autocuidado segundo Passamai(1).O LTS é uma ferramenta que vem sendo utilizada em pacientes 

com doença crônica não transmissível,dentre elas, a diabetes mellitus (1). A diabetes mellitus é uma doença crônica que 

ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente, ou quando o corpo não usa eficientemente a insulina que produz . 

A diabetes mellitus pode ser hereditária sendo classificada como tipo 1 ou adquirida ao longo da vida sendo classificado 

como tipo 2 (2). Visto o grau de importância destes conceitos para o tratamento da diabetes mellitus em pacientes, 

identificamos nesses estudos o LTS diabéticos no Cenário nacional. 
 

 

 
OBJETIVOS Realizar uma revisão de literatura narrativa sobre o letramento funcional em saúde em pacientes com diabetes mellitus. 

 

Trata-se de uma revisão de literatura narrativa realizada na base de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com o cruzamento dos 

METODOLOGIA 
descritores seguintes: Alfabetização em saúde, Educação de pacientes como assunto, informação de saúde ao consumidor, 

complicações, complicações do diabetes mellitus, diabetes mellitus. Selecionado 5 artigos em língua portuguesa, disponível 

e completo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

De acordo com quatro estudos utilizados foi representativo o nível de letramento funcional em saúde dos paciente, 

mostrando que as orientações apresentadas em grupo trouxe melhor resultado quando comparado com as orientações 

individuais,apenas um estudo realizado no nordeste brasileiro refutou aos dados dos demais estudos. A educação 

continuada como a principal melhoria do autocuidado, autogerenciamento e da qualidade de vida dos pacientes também 

trazendo melhores controle glicêmicos.(3,4,5) 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluí que com esse estudo os dados ainda são poucos porém mesmo assim os resultados de conversas em grupos 

trouxeram melhores controles glicêmicos. 
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TITULO Letramento funcional em saúde:Pacientes com diabetes mellitus 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O letramento funcional em saúde (LTS) é a capacidade cognitiva de entender, interpretar e aplicar informações escritas ou 

faladas sobre saúde segundo Passamai.O LTS é uma ferramenta que vem sendo utilizada em pacientes com doença crônica 

não transmissível,dentre elas, a diabetes mellitus (1). A diabetes mellitus é uma doença crônica que ocorre quando o 

pâncreas não produz insulina suficiente, ou quando o corpo não usa eficientemente a insulina que produz . A diabetes 

mellitus pode ser hereditária sendo classificada como tipo 1 ou adquirida ao longo da vida sendo classificado como tipo 2 

(2). Visto o grau de importância destes conceitos para o tratamento da diabetes mellitus em pacientes, identificamos nesses 

estudos o LTS diabéticos no Cenário nacional. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar o letramento funcional em saúde nos pacientes com diabetes mellitus no Brasil. 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada na base de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com o cruzamento dos 

METODOLOGIA 
descritores seguintes: Alfabetização em saúde, Educação de pacientes como assunto, informação de saúde ao consumidor, 

complicações, complicações do diabetes mellitus, diabetes mellitus. Selecionado 5 artigos em língua portuguesa, disponível  e 

completo 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

De acordo com a maioria dos estudos utilizados foi representativo o nível de educação escolar dos pacientes, mostrando 

que as orientações apresentadas em grupo trouxe melhor resultado quando comparado com as orientações 

individuais,apenas um estudo realizado no nordeste brasileiro refutou aos dados dos demais estudos. A educação constante 

como a principal melhoria do autocuidado, autogerenciamento e da qualidade de vida dos pacientes também trazendo 

melhores controles glicêmicos. Uma similaridade dos achados são a grande porcentagem de paciente do sexo feminino, 

morando com companheiros, com ensino fundamental incompleto.(3,4,5) 
 

 

 

CONCLUSOES 
Concluiu que a educação permanente dos pacientes, diminui a probabilidade de complicações futuras recorrente da 

diabetes quando aplicado em grupo no cenário nacional 
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INTRODUCAO 

O valgo dinâmico é uma alteração que afeta toda cinemática do membro inferior. Ocorre quando o pé está fixo no solo e os 

joelhos se movem medialmente em relação ao quadril e ao pé, impedindo o alinhamento dinâmico correto das articulações. 

Algumas causas são evidentes, em destaque a fraqueza do músculo glúteo médio provocando a queda da pelve 

contralateral, o aumento da rotação interna e a adução do fêmur ipsilateral. Por conta dos seus benefícios, exercícios de 

cadeia cinética fechada têm sido enfatizados durante os programas de reabilitação e fortalecimento muscular, tais como o 

agachamento. Durante o movimento do agachamento o valgo dinâmico tende a estar aumentado, tornando necessário 

adaptações com o intuito de ativar mais determinados músculos capazes de diminuir o valgo dinâmico. Embora, estudos 

tenham mostrado a eficácia dos exercícios de agachamento, faltam evidências que demonstrem, comparativamente, a 

efetividade das diferentes adaptações na diminuição do valgo dinâmico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar quantitativamente e comparativamente a eficácia de diferentes adaptações no exercício de agachamento, na 

diminuição do valgo dinâmico 
 

A intervenção será realizada através de diferentes tipos de agachamento. Para tanto, farão parte desta pesquisa 40 

indivíduos, alocados em grupo único. Esse grupo realizará quatro agachamentos, sendo eles: agachamento livre, 

agachamento com os pés para fora, agachamento com banda elástica e agachamento com comando verbal, ambos serão 

METODOLOGIA realizados em dias diferentes, com o mesmo indivíduo. Para mensurar a variação do Ângulo de Projeção no Plano Frontal 

(APPF) durante os movimentos de agachamento, imagens serão capturadas e posteriormente analisadas pelo software 

Tracker. A partir dos valores obtidos, será utilizada a estatística descritiva para analisar e apresentar os resultados de cada 

agachamento. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Estudos apontam melhor controle de valgo dinâmico no agachamento associado ao feedback de comando verbal, dessa 

forma, acreditamos que obteremos melhores resultados para essa adaptação de agachamento em comparação com o 

agachamento livre, agachamento com os pés para fora e o agachamento com banda elástica. 
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PLANO FRONTAL DO JOELHO 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

O valgo dinâmico é uma alteração que afeta toda cinemática do membro inferior. Ocorre quando o pé está fixo no solo e os 

joelhos se movem medialmente em relação ao quadril e ao pé, impedindo o alinhamento dinâmico correto das articulações. 

Algumas causas são evidentes, em destaque a fraqueza do músculo glúteo médio provocando a queda da pelve 

contralateral, o aumento da rotação interna e a adução do fêmur ipsilateral. Por conta dos seus benefícios, exercícios de 

cadeia cinética fechada têm sido enfatizados durante os programas de reabilitação e fortalecimento muscular, tais como o 

agachamento. Durante o movimento do agachamento o valgo dinâmico tende a estar aumentado, tornando necessário 

adaptações com o intuito de ativar mais determinados músculos capazes de diminuir o valgo dinâmico. Embora, estudos 

tenham mostrado a eficácia dos exercícios de agachamento, faltam evidências que demonstrem, comparativamente, a 

efetividade das diferentes adaptações na diminuição do valgo dinâmico. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Avaliar quantitativamente e comparativamente a eficácia de diferentes adaptações no exercício de agachamento, na 

diminuição do valgo dinâmico 
 

A intervenção será realizada através de diferentes tipos de agachamento. Para tanto, farão parte desta pesquisa 40 

indivíduos, alocados em grupo único. Esse grupo realizará quatro agachamentos, sendo eles: agachamento livre, 

agachamento com os pés para fora, agachamento com banda elástica e agachamento com comando verbal, ambos serão 

METODOLOGIA realizados em dias diferentes, com o mesmo indivíduo. Para mensurar a variação do Ângulo de Projeção no Plano Frontal 

(APPF) durante os movimentos de agachamento, imagens serão capturadas e posteriormente analisadas pelo software 

Tracker. A partir dos valores obtidos, será utilizada a estatística descritiva para analisar e apresentar os resultados de cada 

agachamento. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Estudos apontam melhor controle de valgo dinâmico no agachamento associado ao feedback de comando verbal, dessa 

forma, acreditamos que obteremos melhores resultados para essa adaptação de agachamento em comparação com o 

agachamento livre, agachamento com os pés para fora e o agachamento com banda elástica. 
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Capacitação profissional: A importância da reunião de equipe para o fortalecimento do trabalho multidisciplinar na atenção 

primária à saúde. 
 
 

 
INTRODUCAO 

O foco da reunião de equipe é coletar informações sobre processos operacionais, comunicação de mudanças, implantação 

de novos projetos, obtenção de feedbacks, acompanhamento, avaliação e informações gerais sobre a unidade de saúde ou 

funcionários.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
Capacitar os gerentes das Unidades de Saúde da Atenção Básica em promoção de reunião de equipes com foco na 

motivação, interatividade e fortalecimento do trabalho em equipe. 
 

Apresentação teórica sobre dinâmica de reunião de equipe, trabalhando motivação, eficiência, trabalho em equipe, escuta, 

interação e relacionamento interpessoal, através de roda de conversa, dinâmicas de grupo e discussão sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos gerentes e suas equipes de trabalho. De forma prática, no dia dezoito de julho de dois mil e dezoito foi 

METODOLOGIA realizada a apresentação do tema “fortalecimento de equipe com foco na reunião”, para um grupo de 25 enfermeiras, na 

Secretaria de Saúde de Itapeva, juntamente com os gestores da Secretaria de Saúde. Iniciou-se os trabalhos com aula 

expositivo dialogada, com uso de multimídia, onde o foi discutido o tema abordado “fortalecimento de equipe com foco na 

reunião”. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi utilizada uma apresentação de aula expositiva dialogada abordando o tema “fortalecimento de equipe com foco na 

reunião” nas UBS. Realizou-se uma roda de conversa, permitindo ao público entrosamento, compartilhamento de 

informações e experiências. Posteriormente, houveram algumas dificuldades encontradas, à título de exemplo: tempo 

insuficiente para administração das reuniões e no estabelecimento de pautas, sem planejamento de cronograma; defasagem 

da participação de equipe multidisciplinar; falta de motivação na realização de reuniões e sobrecarga de funções no 

ambiente prático do trabalho diário. Por fim, concluímos com sugestões trabalhadas com os profissionais, como administrar 

o tempo das reuniões com o uso de cronograma e ou planejamento, pré-estabelecer as pautas das reuniões focando nos 

problemas principais, estabelecer divisão de funções entre os profissionais da equipe multidisciplinar, estimular a equipe 

através de educação continuada e promover a importância das reuniões e seus resultados para a qualidade do trabalho e 

assistência ao usuário do serviço. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Observou-se a ausência de comunicação intersetorial como o principal obstáculo na eficiência das reuniões em equipe. Não 

havendo o diálogo necessário dentre as diferentes esferas acaba por culminar em resultados prejudiciais no trabalho e na 

assistência prestada ao usuário do serviço. 
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TITULO 
Capacitação profissional: A importância da reunião de equipe para o fortalecimento do trabalho multidisciplinar na atenção 

primária à saúde. 
 
 

 
INTRODUCAO 

O foco da reunião de equipe é coletar informações sobre processos operacionais, comunicação de mudanças, implantação 

de novos projetos, obtenção de feedbacks, acompanhamento, avaliação e informações gerais sobre a unidade de saúde ou 

funcionários.¹ 
 

 

 

OBJETIVOS 
Capacitar os gerentes das Unidades de Saúde da Atenção Básica em promoção de reunião de equipes com foco na 

motivação, interatividade e fortalecimento do trabalho em equipe. 
 

Apresentação teórica sobre dinâmica de reunião de equipe, trabalhando motivação, eficiência, trabalho em equipe, escuta, 

interação e relacionamento interpessoal, através de roda de conversa, dinâmicas de grupo e discussão sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos gerentes e suas equipes de trabalho. De forma prática, no dia dezoito de julho de dois mil e dezoito foi 

METODOLOGIA realizada a apresentação do tema “fortalecimento de equipe com foco na reunião”, para um grupo de 25 enfermeiras, na 

Secretaria de Saúde de Itapeva, juntamente com os gestores da Secretaria de Saúde. Iniciou-se os trabalhos com aula 

expositivo dialogada, com uso de multimídia, onde o foi discutido o tema abordado “fortalecimento de equipe com foco na 

reunião”. 
 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Foi utilizada uma apresentação de aula expositiva dialogada abordando o tema “fortalecimento de equipe com foco na 

reunião” nas UBS. Realizou-se uma roda de conversa, permitindo ao público entrosamento, compartilhamento de 

informações e experiências. Posteriormente, houveram algumas dificuldades encontradas, à título de exemplo: tempo 

insuficiente para administração das reuniões e no estabelecimento de pautas, sem planejamento de cronograma; defasagem 

da participação de equipe multidisciplinar; falta de motivação na realização de reuniões e sobrecarga de funções no 

ambiente prático do trabalho diário. Por fim, concluímos com sugestões trabalhadas com os profissionais, como administrar 

o tempo das reuniões com o uso de cronograma e ou planejamento, pré-estabelecer as pautas das reuniões focando nos 

problemas principais, estabelecer divisão de funções entre os profissionais da equipe multidisciplinar, estimular a equipe 

através de educação continuada e promover a importância das reuniões e seus resultados para a qualidade do trabalho e 

assistência ao usuário do serviço. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

Observou-se a ausência de comunicação intersetorial como o principal obstáculo na eficiência das reuniões em equipe. Não 

havendo o diálogo necessário dentre as diferentes esferas acaba por culminar em resultados prejudiciais no trabalho e na 

assistência prestada ao usuário do serviço. 
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TITULO 
Diagnóstico da malformação arteriovenosa por meio da ressonância magnética em quatro dimensões: uma revisão 

sistemática 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A ressonância magnética em quatro dimensões (RM4D) é um exame moderno, que consegue congregar o que há de mais 

relevante entre etiologia, fisiopatologia e diagnóstico por imagem para o estudo das malformações arteriovenosas (MAVs). 

A RM4D favorece as avaliações hemodinâmicas em pacientes com MAVs, sem utilizar o contraste paramagnético, mantendo 

a precisão necessária para se estabelecer um diagnóstico e tratamento eficientes. 
 

 

 
OBJETIVOS Descreve como é realizado o diagnóstico de MAV em exames de RM4D. 

 

O trabalho é uma revisão sistemática da literatura. Utilizamos o protocolo PRIME para a pesquisa. Os descritores utilizados, 

METODOLOGIA 
em português e em inglês, foram: malformação arteriovenosa, ressonância magnética 4D, diagnóstico. Como critério de 

inclusão para os artigos utilizamos: artigos completos dos últimos cinco anos, experimentos apenas com seres humanos, 

diagnóstico por meio da técnica de RM4D. As bases de dados utilizadas foram: Cochrane, PubMed, Lilacs e Scielo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As MAVs são lesões congênitas e geralmente assintomáticas, porém, quando apresentam manifestações clínicas o 

diagnóstico clínico se torna primordial. Entretanto, vale salientar que as técnicas radiológicas são de suma importância para, 

além de determinar mais precisamente a dimensão da malformação, determinar o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento 

mais adequado. Entre elas destaca-se a RM4D. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A RM4D é uma ferramenta não-invasiva, volumétrica e quantitativa para avaliação, principalmente, de doenças 

neurovasculares sem a necessidade da utilização de contrastes, que muitas vezes podem ser prejudiciais ao paciente. 

Portanto, além de uma excelente forma de avaliação, reduz de forma considerável o número de eventos relacionados à esta 

classe de exames, visto que, não havendo o uso de contrastes, exclui qualquer reação ou malefício que pudera existir em 

relação ao mesmo e em relação à radiação, de modo que exames de ressonância magnética têm quantidades muito baixas 

de radiação. 
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TITULO 
Diagnóstico da malformação arteriovenosa por meio da ressonância magnética em quatro dimensões: uma revisão 

sistemática 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A ressonância magnética em quatro dimensões (RM4D) é um exame moderno, que consegue congregar o que há de mais 

relevante entre etiologia, fisiopatologia e diagnóstico por imagem para o estudo das malformações arteriovenosas (MAVs). 

A RM4D favorece as avaliações hemodinâmicas em pacientes com MAVs, sem utilizar o contraste paramagnético, mantendo 

a precisão necessária para se estabelecer um diagnóstico e tratamento eficientes. 
 

 

 
OBJETIVOS Descreve como é realizado o diagnóstico de MAV em exames de RM4D. 

 

O trabalho é uma revisão sistemática da literatura. Utilizamos o protocolo PRIME para a pesquisa. Os descritores utilizados, 

METODOLOGIA 
em português e em inglês, foram: malformação arteriovenosa, ressonância magnética 4D, diagnóstico. Como critério de 

inclusão para os artigos utilizamos: artigos completos dos últimos cinco anos, experimentos apenas com seres humanos, 

diagnóstico por meio da técnica de RM4D. As bases de dados utilizadas foram: Cochrane, PubMed, Lilacs e Scielo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As MAVs são lesões congênitas e geralmente assintomáticas, porém, quando apresentam manifestações clínicas o 

diagnóstico clínico se torna primordial. Entretanto, vale salientar que as técnicas radiológicas são de suma importância para, 

além de determinar mais precisamente a dimensão da malformação, determinar o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento 

mais adequado. Entre elas destaca-se a RM4D. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A RM4D é uma ferramenta não-invasiva, volumétrica e quantitativa para avaliação, principalmente, de doenças 

neurovasculares sem a necessidade da utilização de contrastes, que muitas vezes podem ser prejudiciais ao paciente. 

Portanto, além de uma excelente forma de avaliação, reduz de forma considerável o número de eventos relacionados à esta 

classe de exames, visto que, não havendo o uso de contrastes, exclui qualquer reação ou malefício que pudera existir em 

relação ao mesmo e em relação à radiação, de modo que exames de ressonância magnética têm quantidades muito baixas 

de radiação. 
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TITULO 
Diagnóstico da malformação arteriovenosa por meio da ressonância magnética em quatro dimensões: uma revisão 

sistemática 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A ressonância magnética em quatro dimensões (RM4D) é um exame moderno, que consegue congregar o que há de mais 

relevante entre etiologia, fisiopatologia e diagnóstico por imagem para o estudo das malformações arteriovenosas (MAVs). 

A RM4D favorece as avaliações hemodinâmicas em pacientes com MAVs, sem utilizar o contraste paramagnético, mantendo 

a precisão necessária para se estabelecer um diagnóstico e tratamento eficientes. 
 

 

 
OBJETIVOS Descreve como é realizado o diagnóstico de MAV em exames de RM4D. 

 

O trabalho é uma revisão sistemática da literatura. Utilizamos o protocolo PRIME para a pesquisa. Os descritores utilizados, 

METODOLOGIA 
em português e em inglês, foram: malformação arteriovenosa, ressonância magnética 4D, diagnóstico. Como critério de 

inclusão para os artigos utilizamos: artigos completos dos últimos cinco anos, experimentos apenas com seres humanos, 

diagnóstico por meio da técnica de RM4D. As bases de dados utilizadas foram: Cochrane, PubMed, Lilacs e Scielo. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

As MAVs são lesões congênitas e geralmente assintomáticas, porém, quando apresentam manifestações clínicas o 

diagnóstico clínico se torna primordial. Entretanto, vale salientar que as técnicas radiológicas são de suma importância para, 

além de determinar mais precisamente a dimensão da malformação, determinar o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento 

mais adequado. Entre elas destaca-se a RM4D. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

A RM4D é uma ferramenta não-invasiva, volumétrica e quantitativa para avaliação, principalmente, de doenças 

neurovasculares sem a necessidade da utilização de contrastes, que muitas vezes podem ser prejudiciais ao paciente. 

Portanto, além de uma excelente forma de avaliação, reduz de forma considerável o número de eventos relacionados à esta 

classe de exames, visto que, não havendo o uso de contrastes, exclui qualquer reação ou malefício que pudera existir em 

relação ao mesmo e em relação à radiação, de modo que exames de ressonância magnética têm quantidades muito baixas 

de radiação. 
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TITULO 
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Na atual realidade dos negócios, é essencial que toda e qualquer organização ofereça cada vez mais serviços de altíssima 

qualidade à seus clientes. A excelência na qualidade dos serviços prestados é um diferencial que a organização possui em 

relação à seus concorrentes e primordial para sua permanência no mercado. O problema à ser solucionado neste estudo é o 

grande número de chamados de manutenção dos clientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Apresentar um estudo de caso realizado em uma empresa de telefonia e promover melhoria do processo de prestação do 

serviço. 
 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas: Qualidade, Gestão da Qualidade, Serviços, e outras ferramentas 

que auxiliam no processo de melhoria contínua. A pesquisa foi realizada em livros, visando obter consistência teórica e o 

METODOLOGIA levantamento de informações através de argumentos de autoridade. O próximo passo foi obter os dados necessários para 

fazer desenvolvimento do trabalho. Os dados coletados foram analisados para a demonstração dos resultados alcançados e 

as conclusões obtidas. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

A utilização de ferramentas da qualidade foi muito eficaz para atingir o objetivo proposto na pesquisa. Foram conhecidos os 

defeitos que mais impactam no problema e suas causas. Foram propostas ações a serem tomadas para eliminar os defeitos 

e melhorar o processo. 
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TITULO PLEUROPNEUMONIA POR STREPTOCOCCUS SP EM EQUINO: RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pleuropneumonia é uma doença caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar associada à inflamação da    

pleura. O desenvolvimento da doença está relacionado a fatores como, estresse, traumas torácicos e traqueais, pneumonia 

com ou sem abcesso pulmonar. Os sinais clínicos são, letargia, anorexia, tosse, secreção nasal, epistaxe, dispneia,  

taquipnéia, febre e dor. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, exame clínico, ultrassonografia, citologia e cultura 

de secreção traqueal e/ou pleural. Esta afecção tem caráter infeccioso e sua terapia é baseada no uso de antibióticos 

sistêmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, toracotomia e drenagem do líquido pleural. O prognóstico é reservado, em casos 

que a doença é diagnosticada precocemente e se inicia um tratamento intensivo os resultados melhoram. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar caso de pleuropneumonia por Streptococcus sp. em equino. 

 

Equino, macho, SRD, 7 anos, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com queixa de dispneia e 

secreção nasal sanguinolenta de odor fétido bilateral há uma semana. Ao exame físico: frequência cardíaca 80bpm, 

frequência respiratória 36mpm, temperatura 37,9º, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, mucosas róseas, 

motilidade intestinal normal. Na auscultação pulmonar havia crepitação bilateral em região dorsal e diminuição dos ruídos 

pulmonares em região ventral. Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftiofur (5mg/kg/SID) e Gentamicina (6,6mg/kg/SID) 

associados a Flunixin Meglunine (0,25mg/kg/QID), N-acetilcisteína (10mg/kg/BID) e inalação com oxigênio e acetilcisteína 

METODOLOGIA 
(1,6mg/kg/QUID). Realizado o ultrassom que apresentou imagem sugestiva de acúmulo de líquido heterogênio e fibrina 

entre as pleuras. Foi realizada a toracocentese guiada por ultrassom e drenado grande quantidade de secreção 

purulenta/serosanguinolenta, material encaminhado para citologia e cultura e antibiograma, identificado o agente, 

Streptococcus sp. Devido a não evolução satisfatória do quadro e piora do animal, o mesmo foi eutanasiado e encaminhado 

ao serviço de patologia, onde foi realizada necropsia e observado aderência em tórax e diafragma, em região pulmonar, com 

fibrina e coloração congesta, presença de conteúdo espumoso (edema pulmonar bilateral acentuado). Pulmão com alteração 

em sua arquitetura e deposição de fibrina, aderido à pleura visceral e parietal, sugestivo de pneumonia com mais de 30 dias 

de evolução. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o insucesso no tratamento do caso relatado foi devido ao estágio avançado da doença. 
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TITULO PLEUROPNEUMONIA POR STREPTOCOCCUS SP EM EQUINO: RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pleuropneumonia é uma doença caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar associada à inflamação da    

pleura. O desenvolvimento da doença está relacionado a fatores como, estresse, traumas torácicos e traqueais, pneumonia 

com ou sem abcesso pulmonar. Os sinais clínicos são, letargia, anorexia, tosse, secreção nasal, epistaxe, dispneia,  

taquipnéia, febre e dor. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, exame clínico, ultrassonografia, citologia e cultura 

de secreção traqueal e/ou pleural. Esta afecção tem caráter infeccioso e sua terapia é baseada no uso de antibióticos 

sistêmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, toracotomia e drenagem do líquido pleural. O prognóstico é reservado, em casos 

que a doença é diagnosticada precocemente e se inicia um tratamento intensivo os resultados melhoram. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar caso de pleuropneumonia por Streptococcus sp. em equino. 

 

Equino, macho, SRD, 7 anos, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com queixa de dispneia e 

secreção nasal sanguinolenta de odor fétido bilateral há uma semana. Ao exame físico: frequência cardíaca 80bpm, 

frequência respiratória 36mpm, temperatura 37,9º, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, mucosas róseas, 

motilidade intestinal normal. Na auscultação pulmonar havia crepitação bilateral em região dorsal e diminuição dos ruídos 

pulmonares em região ventral. Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftiofur (5mg/kg/SID) e Gentamicina (6,6mg/kg/SID) 

associados a Flunixin Meglunine (0,25mg/kg/QID), N-acetilcisteína (10mg/kg/BID) e inalação com oxigênio e acetilcisteína 

METODOLOGIA 
(1,6mg/kg/QUID). Realizado o ultrassom que apresentou imagem sugestiva de acúmulo de líquido heterogênio e fibrina 

entre as pleuras. Foi realizada a toracocentese guiada por ultrassom e drenado grande quantidade de secreção 

purulenta/serosanguinolenta, material encaminhado para citologia e cultura e antibiograma, identificado o agente, 

Streptococcus sp. Devido a não evolução satisfatória do quadro e piora do animal, o mesmo foi eutanasiado e encaminhado 

ao serviço de patologia, onde foi realizada necropsia e observado aderência em tórax e diafragma, em região pulmonar, com 

fibrina e coloração congesta, presença de conteúdo espumoso (edema pulmonar bilateral acentuado). Pulmão com alteração 

em sua arquitetura e deposição de fibrina, aderido à pleura visceral e parietal, sugestivo de pneumonia com mais de 30 dias 

de evolução. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o insucesso no tratamento do caso relatado foi devido ao estágio avançado da doença. 
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TITULO PLEUROPNEUMONIA POR STREPTOCOCCUS SP EM EQUINO: RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pleuropneumonia é uma doença caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar associada à inflamação da    

pleura. O desenvolvimento da doença está relacionado a fatores como, estresse, traumas torácicos e traqueais, pneumonia 

com ou sem abcesso pulmonar. Os sinais clínicos são, letargia, anorexia, tosse, secreção nasal, epistaxe, dispneia,  

taquipnéia, febre e dor. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, exame clínico, ultrassonografia, citologia e cultura 

de secreção traqueal e/ou pleural. Esta afecção tem caráter infeccioso e sua terapia é baseada no uso de antibióticos 

sistêmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, toracotomia e drenagem do líquido pleural. O prognóstico é reservado, em casos 

que a doença é diagnosticada precocemente e se inicia um tratamento intensivo os resultados melhoram. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar caso de pleuropneumonia por Streptococcus sp. em equino. 

 

Equino, macho, SRD, 7 anos, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com queixa de dispneia e 

secreção nasal sanguinolenta de odor fétido bilateral há uma semana. Ao exame físico: frequência cardíaca 80bpm, 

frequência respiratória 36mpm, temperatura 37,9º, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, mucosas róseas, 

motilidade intestinal normal. Na auscultação pulmonar havia crepitação bilateral em região dorsal e diminuição dos ruídos 

pulmonares em região ventral. Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftiofur (5mg/kg/SID) e Gentamicina (6,6mg/kg/SID) 

associados a Flunixin Meglunine (0,25mg/kg/QID), N-acetilcisteína (10mg/kg/BID) e inalação com oxigênio e acetilcisteína 

METODOLOGIA 
(1,6mg/kg/QUID). Realizado o ultrassom que apresentou imagem sugestiva de acúmulo de líquido heterogênio e fibrina 

entre as pleuras. Foi realizada a toracocentese guiada por ultrassom e drenado grande quantidade de secreção 

purulenta/serosanguinolenta, material encaminhado para citologia e cultura e antibiograma, identificado o agente, 

Streptococcus sp. Devido a não evolução satisfatória do quadro e piora do animal, o mesmo foi eutanasiado e encaminhado 

ao serviço de patologia, onde foi realizada necropsia e observado aderência em tórax e diafragma, em região pulmonar, com 

fibrina e coloração congesta, presença de conteúdo espumoso (edema pulmonar bilateral acentuado). Pulmão com alteração 

em sua arquitetura e deposição de fibrina, aderido à pleura visceral e parietal, sugestivo de pneumonia com mais de 30 dias 

de evolução. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o insucesso no tratamento do caso relatado foi devido ao estágio avançado da doença. 
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TITULO PLEUROPNEUMONIA POR STREPTOCOCCUS SP EM EQUINO: RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pleuropneumonia é uma doença caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar associada à inflamação da    

pleura. O desenvolvimento da doença está relacionado a fatores como, estresse, traumas torácicos e traqueais, pneumonia 

com ou sem abcesso pulmonar. Os sinais clínicos são, letargia, anorexia, tosse, secreção nasal, epistaxe, dispneia,  

taquipnéia, febre e dor. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, exame clínico, ultrassonografia, citologia e cultura 

de secreção traqueal e/ou pleural. Esta afecção tem caráter infeccioso e sua terapia é baseada no uso de antibióticos 

sistêmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, toracotomia e drenagem do líquido pleural. O prognóstico é reservado, em casos 

que a doença é diagnosticada precocemente e se inicia um tratamento intensivo os resultados melhoram. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar caso de pleuropneumonia por Streptococcus sp. em equino. 

 

Equino, macho, SRD, 7 anos, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com queixa de dispneia e 

secreção nasal sanguinolenta de odor fétido bilateral há uma semana. Ao exame físico: frequência cardíaca 80bpm, 

frequência respiratória 36mpm, temperatura 37,9º, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, mucosas róseas, 

motilidade intestinal normal. Na auscultação pulmonar havia crepitação bilateral em região dorsal e diminuição dos ruídos 

pulmonares em região ventral. Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftiofur (5mg/kg/SID) e Gentamicina (6,6mg/kg/SID) 

associados a Flunixin Meglunine (0,25mg/kg/QID), N-acetilcisteína (10mg/kg/BID) e inalação com oxigênio e acetilcisteína 

METODOLOGIA 
(1,6mg/kg/QUID). Realizado o ultrassom que apresentou imagem sugestiva de acúmulo de líquido heterogênio e fibrina 

entre as pleuras. Foi realizada a toracocentese guiada por ultrassom e drenado grande quantidade de secreção 

purulenta/serosanguinolenta, material encaminhado para citologia e cultura e antibiograma, identificado o agente, 

Streptococcus sp. Devido a não evolução satisfatória do quadro e piora do animal, o mesmo foi eutanasiado e encaminhado 

ao serviço de patologia, onde foi realizada necropsia e observado aderência em tórax e diafragma, em região pulmonar, com 

fibrina e coloração congesta, presença de conteúdo espumoso (edema pulmonar bilateral acentuado). Pulmão com alteração 

em sua arquitetura e deposição de fibrina, aderido à pleura visceral e parietal, sugestivo de pneumonia com mais de 30 dias 

de evolução. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o insucesso no tratamento do caso relatado foi devido ao estágio avançado da doença. 
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TITULO PLEUROPNEUMONIA POR STREPTOCOCCUS SP EM EQUINO: RELATO DE CASO 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A pleuropneumonia é uma doença caracterizada pela inflamação do parênquima pulmonar associada à inflamação da    

pleura. O desenvolvimento da doença está relacionado a fatores como, estresse, traumas torácicos e traqueais, pneumonia 

com ou sem abcesso pulmonar. Os sinais clínicos são, letargia, anorexia, tosse, secreção nasal, epistaxe, dispneia,  

taquipnéia, febre e dor. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, exame clínico, ultrassonografia, citologia e cultura 

de secreção traqueal e/ou pleural. Esta afecção tem caráter infeccioso e sua terapia é baseada no uso de antibióticos 

sistêmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, toracotomia e drenagem do líquido pleural. O prognóstico é reservado, em casos 

que a doença é diagnosticada precocemente e se inicia um tratamento intensivo os resultados melhoram. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar caso de pleuropneumonia por Streptococcus sp. em equino. 

 

Equino, macho, SRD, 7 anos, deu entrada no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, com queixa de dispneia e 

secreção nasal sanguinolenta de odor fétido bilateral há uma semana. Ao exame físico: frequência cardíaca 80bpm, 

frequência respiratória 36mpm, temperatura 37,9º, tempo de preenchimento capilar 2 segundos, mucosas róseas, 

motilidade intestinal normal. Na auscultação pulmonar havia crepitação bilateral em região dorsal e diminuição dos ruídos 

pulmonares em região ventral. Iniciou-se antibioticoterapia com Ceftiofur (5mg/kg/SID) e Gentamicina (6,6mg/kg/SID) 

associados a Flunixin Meglunine (0,25mg/kg/QID), N-acetilcisteína (10mg/kg/BID) e inalação com oxigênio e acetilcisteína 

METODOLOGIA 
(1,6mg/kg/QUID). Realizado o ultrassom que apresentou imagem sugestiva de acúmulo de líquido heterogênio e fibrina 

entre as pleuras. Foi realizada a toracocentese guiada por ultrassom e drenado grande quantidade de secreção 

purulenta/serosanguinolenta, material encaminhado para citologia e cultura e antibiograma, identificado o agente, 

Streptococcus sp. Devido a não evolução satisfatória do quadro e piora do animal, o mesmo foi eutanasiado e encaminhado 

ao serviço de patologia, onde foi realizada necropsia e observado aderência em tórax e diafragma, em região pulmonar, com 

fibrina e coloração congesta, presença de conteúdo espumoso (edema pulmonar bilateral acentuado). Pulmão com alteração 

em sua arquitetura e deposição de fibrina, aderido à pleura visceral e parietal, sugestivo de pneumonia com mais de 30 dias 

de evolução. 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES Conclui-se que o insucesso no tratamento do caso relatado foi devido ao estágio avançado da doença. 
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TITULO POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pergunta-problema e norteadora do presente trabalho é: Como se dá a relevância do Professor de Educação Física escolar 

como possibilidade de inclusão de crianças autistas? O Transtorno do Espectro Autista (autismo) é desenvolvimento que se 

manifesta de maneira grave por toda a vida, além da incapacidade para estabelecer relações com pessoas; um amplo 

conjunto de atrasos e alterações na aquisição do uso da linguagem e desenvolvimento motor; insistência obsessiva em 

manter o ambiente sem mudança e tendência a repetir uma gama de atitudes ritualizadas. Quando o professor de educação 

física escolar não se atenta a implantar uma prática desportiva visando os princípios da inclusão, pode favorecer não apenas 

a falta de cooperação; desrespeito às leis do país e à ética docente, mas a exclusão do estudante, gerando um abismo 

socioafetivo e sentimento de frustração e apatia nos educandos, principalmente os acometidos pelo TEA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Mostrar e caracterizar a educação física enquanto parte da educação básica e o trabalho com a inclusão e do educando no 

meio escolar, com a finalidade de incluir o mesmo no ambiente escolar e na sociedade. 
 

Método de abordagem integrativa e revisão da literatura, que tem por finalidade reunir, interpretar e resumir o conhecimento 

METODOLOGIA científico já produzido sobre o tema escolhido, permitindo pesquisar, avaliar e sintetizar as publicações oficiais e seguras, 

disponíveis para contribuição da ciência e do conhecimento, de forma qualitativa, no que diz respeito à temática. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, por meio dessa revisão, que crianças com TEA apresentam muitas dificuldades quanto a motricidade 

global, pois seu desenvolvimento motor se dá de forma bastante comprometida, apresentando movimentos pobres e lentos, 

além de apresentarem uma baixa iniciativa motora, demonstrando muitas dificuldades em equilibrar-se e repetir gestos mais 

complexos. Para Belisário Júnior e Cunha (2010), sob essa justificativa, se faz necessária uma formação de qualidade, tanto 

na graduação e seus posteriores afluentes, quanto nas capacitações oferecidas pelos várias sistemas e esferas de 

educação (Federal, Estadual, Municipal e Iniciativa Privada). Afinal, aprender é um direito de todos. 
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TITULO POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pergunta-problema e norteadora do presente trabalho é: Como se dá a relevância do Professor de Educação Física escolar 

como possibilidade de inclusão de crianças autistas? O Transtorno do Espectro Autista (autismo) é desenvolvimento que se 

manifesta de maneira grave por toda a vida, além da incapacidade para estabelecer relações com pessoas; um amplo 

conjunto de atrasos e alterações na aquisição do uso da linguagem e desenvolvimento motor; insistência obsessiva em 

manter o ambiente sem mudança e tendência a repetir uma gama de atitudes ritualizadas. Quando o professor de educação 

física escolar não se atenta a implantar uma prática desportiva visando os princípios da inclusão, pode favorecer não apenas 

a falta de cooperação; desrespeito às leis do país e à ética docente, mas a exclusão do estudante, gerando um abismo 

socioafetivo e sentimento de frustração e apatia nos educandos, principalmente os acometidos pelo TEA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Mostrar e caracterizar a educação física enquanto parte da educação básica e o trabalho com a inclusão e do educando no 

meio escolar, com a finalidade de incluir o mesmo no ambiente escolar e na sociedade. 
 

Método de abordagem integrativa e revisão da literatura, que tem por finalidade reunir, interpretar e resumir o conhecimento 

METODOLOGIA científico já produzido sobre o tema escolhido, permitindo pesquisar, avaliar e sintetizar as publicações oficiais e seguras, 

disponíveis para contribuição da ciência e do conhecimento, de forma qualitativa, no que diz respeito à temática. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, por meio dessa revisão, que crianças com TEA apresentam muitas dificuldades quanto a motricidade 

global, pois seu desenvolvimento motor se dá de forma bastante comprometida, apresentando movimentos pobres e lentos, 

além de apresentarem uma baixa iniciativa motora, demonstrando muitas dificuldades em equilibrar-se e repetir gestos mais 

complexos. Para Belisário Júnior e Cunha (2010), sob essa justificativa, se faz necessária uma formação de qualidade, tanto 

na graduação e seus posteriores afluentes, quanto nas capacitações oferecidas pelos várias sistemas e esferas de 

educação (Federal, Estadual, Municipal e Iniciativa Privada). Afinal, aprender é um direito de todos. 
 

 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

AGUIAR, J. S.; DUARTE, É. Educação Inclusiva: um estudo na área da educação física.Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, Mai.-Ago. 

2005, v.11, n.2, p.223-240. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbee/v11n2/v11n2a5.pdf acesso em: 14 Maio 

BAPTISTA, C. R.; BOSA, C.; Et al. Autismo e Educação: reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2002, v. 1., p. 180. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental - 

(Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais). Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1998. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf acesso em: 20 de Maio BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases-Lei nº 9.394. 

Brasilia: Presidência da RepúblicaCasa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 20 dezembro 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm acesso em: 20 Maio CAMARGOS JR., W.(org). Transtornos invasivos do 

desenvolvimento:3o Milênio. 2. ed. Brasília: CORDE, 2005. 



 

 

 
2018 9528 Educação Especial 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
 

Autor Status Apresentação 
 

3525848 - AMAURI PRANDINI JUNIOR 2 - Aprovado 5 - Pôster Presencial Digital - (E-poster) 
 
 

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo 
 

Rubens dos Santos Branquinho 
 
 

TITULO POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pergunta-problema e norteadora do presente trabalho é: Como se dá a relevância do Professor de Educação Física escolar 

como possibilidade de inclusão de crianças autistas? O Transtorno do Espectro Autista (autismo) é desenvolvimento que se 

manifesta de maneira grave por toda a vida, além da incapacidade para estabelecer relações com pessoas; um amplo 

conjunto de atrasos e alterações na aquisição do uso da linguagem e desenvolvimento motor; insistência obsessiva em 

manter o ambiente sem mudança e tendência a repetir uma gama de atitudes ritualizadas. Quando o professor de educação 

física escolar não se atenta a implantar uma prática desportiva visando os princípios da inclusão, pode favorecer não apenas 

a falta de cooperação; desrespeito às leis do país e à ética docente, mas a exclusão do estudante, gerando um abismo 

socioafetivo e sentimento de frustração e apatia nos educandos, principalmente os acometidos pelo TEA. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Mostrar e caracterizar a educação física enquanto parte da educação básica e o trabalho com a inclusão e do educando no 

meio escolar, com a finalidade de incluir o mesmo no ambiente escolar e na sociedade. 
 

Método de abordagem integrativa e revisão da literatura, que tem por finalidade reunir, interpretar e resumir o conhecimento 

METODOLOGIA científico já produzido sobre o tema escolhido, permitindo pesquisar, avaliar e sintetizar as publicações oficiais e seguras, 

disponíveis para contribuição da ciência e do conhecimento, de forma qualitativa, no que diz respeito à temática. 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

Podemos concluir, por meio dessa revisão, que crianças com TEA apresentam muitas dificuldades quanto a motricidade 

global, pois seu desenvolvimento motor se dá de forma bastante comprometida, apresentando movimentos pobres e lentos, 

além de apresentarem uma baixa iniciativa motora, demonstrando muitas dificuldades em equilibrar-se e repetir gestos mais 

complexos. Para Belisário Júnior e Cunha (2010), sob essa justificativa, se faz necessária uma formação de qualidade, tanto 

na graduação e seus posteriores afluentes, quanto nas capacitações oferecidas pelos várias sistemas e esferas de 

educação (Federal, Estadual, Municipal e Iniciativa Privada). Afinal, aprender é um direito de todos. 
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TITULO Relato de experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção à Violência em uma Unidade Básica de Saúde 
 
 

 
INTRODUCAO 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em uma 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar a experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção de Violência em uma UBS. 

 

Trata-se de um relato de experiência realizado no estágio curricular em saúde coletiva do 8º semestre da graduação de 

METODOLOGIA 
enfermagem. No 1º momento foi realizado a coleta de dados por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. No 2º momento: Caracterização dos dados. No 3º momento: Uma territorialização na área de abrangência, 

especificando os tipos de violência. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A violência é um problema social global, que atravessa a história humana, sendo encontrada em todas as sociedades e 

tradições culturais. É uma problemática interdisciplinar que hoje tem um lugar garantido enquanto foco de atenção da mídia, 

do discurso político e da sociedade. A primeira e a segunda etapa foram elaboradas da seguinte forma: Foi realizado o 

levantamento das fichas de notificação por violência por um período de um ano, a partir disto, as informações foram 

tabulados de acordo com as seguintes características: data de ocorrência, a área que a vítima reside dentro do território de 

abrangência em que a unidade é responsável, sua idade, o número de registro da notificação do SINAN, o grau de 

escolaridade, tipo(s) de violências ocorridas com e quem foi o autor da mesma. No 3º momento, foi impresso um mapa da 

Coordenação de Epidemiologia e Informação (CE INFO), com a participação do grupo do NPV, foi delimitado cada área de 

abrangência por uma cor específica. Os tipos de violência também foram caracterizados por cores, porém, foram instalados 

alfinetes para defini-los com a quantidade das violências no local onde ocorreram. Após isso, foi instalado o quadro/mapa 

com acesso a população, na intenção de despertar a realidade frente a violência da região. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A experiência com o NPV pôde trazer como conclusão a importância da notificação das violências sofridas pelas vítimas 

daquela região, pois pode demonstrar em números quais as violências predominantes e qual o histórico que antecede a 

mesma. Com isso, faz-se mais completo o plano de cuidados e assistência para resolução daquele problema. 
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TITULO Relato de experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção à Violência em uma Unidade Básica de Saúde 
 
 

 
INTRODUCAO 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em uma 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar a experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção de Violência em uma UBS. 

 

Trata-se de um relato de experiência realizado no estágio curricular em saúde coletiva do 8º semestre da graduação de 

METODOLOGIA 
enfermagem. No 1º momento foi realizado a coleta de dados por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. No 2º momento: Caracterização dos dados. No 3º momento: Uma territorialização na área de abrangência, 

especificando os tipos de violência. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A violência é um problema social global, que atravessa a história humana, sendo encontrada em todas as sociedades e 

tradições culturais. É uma problemática interdisciplinar que hoje tem um lugar garantido enquanto foco de atenção da mídia, 

do discurso político e da sociedade. A primeira e a segunda etapa foram elaboradas da seguinte forma: Foi realizado o 

levantamento das fichas de notificação por violência por um período de um ano, a partir disto, as informações foram 

tabulados de acordo com as seguintes características: data de ocorrência, a área que a vítima reside dentro do território de 

abrangência em que a unidade é responsável, sua idade, o número de registro da notificação do SINAN, o grau de 

escolaridade, tipo(s) de violências ocorridas com e quem foi o autor da mesma. No 3º momento, foi impresso um mapa da 

Coordenação de Epidemiologia e Informação (CE INFO), com a participação do grupo do NPV, foi delimitado cada área de 

abrangência por uma cor específica. Os tipos de violência também foram caracterizados por cores, porém, foram instalados 

alfinetes para defini-los com a quantidade das violências no local onde ocorreram. Após isso, foi instalado o quadro/mapa 

com acesso a população, na intenção de despertar a realidade frente a violência da região. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A experiência com o NPV pôde trazer como conclusão a importância da notificação das violências sofridas pelas vítimas 

daquela região, pois pode demonstrar em números quais as violências predominantes e qual o histórico que antecede a 

mesma. Com isso, faz-se mais completo o plano de cuidados e assistência para resolução daquele problema. 
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TITULO Relato de experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção à Violência em uma Unidade Básica de Saúde 
 
 

 
INTRODUCAO 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em uma 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar a experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção de Violência em uma UBS. 

 

Trata-se de um relato de experiência realizado no estágio curricular em saúde coletiva do 8º semestre da graduação de 

METODOLOGIA 
enfermagem. No 1º momento foi realizado a coleta de dados por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. No 2º momento: Caracterização dos dados. No 3º momento: Uma territorialização na área de abrangência, 

especificando os tipos de violência. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A violência é um problema social global, que atravessa a história humana, sendo encontrada em todas as sociedades e 

tradições culturais. É uma problemática interdisciplinar que hoje tem um lugar garantido enquanto foco de atenção da mídia, 

do discurso político e da sociedade. A primeira e a segunda etapa foram elaboradas da seguinte forma: Foi realizado o 

levantamento das fichas de notificação por violência por um período de um ano, a partir disto, as informações foram 

tabulados de acordo com as seguintes características: data de ocorrência, a área que a vítima reside dentro do território de 

abrangência em que a unidade é responsável, sua idade, o número de registro da notificação do SINAN, o grau de 

escolaridade, tipo(s) de violências ocorridas com e quem foi o autor da mesma. No 3º momento, foi impresso um mapa da 

Coordenação de Epidemiologia e Informação (CE INFO), com a participação do grupo do NPV, foi delimitado cada área de 

abrangência por uma cor específica. Os tipos de violência também foram caracterizados por cores, porém, foram instalados 

alfinetes para defini-los com a quantidade das violências no local onde ocorreram. Após isso, foi instalado o quadro/mapa 

com acesso a população, na intenção de despertar a realidade frente a violência da região. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A experiência com o NPV pôde trazer como conclusão a importância da notificação das violências sofridas pelas vítimas 

daquela região, pois pode demonstrar em números quais as violências predominantes e qual o histórico que antecede a 

mesma. Com isso, faz-se mais completo o plano de cuidados e assistência para resolução daquele problema. 
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TITULO Relato de experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção à Violência em uma Unidade Básica de Saúde 
 
 

 
INTRODUCAO 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em uma 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 
 

 

 
OBJETIVOS Relatar a experiência acerca de uma participação no Núcleo de Prevenção de Violência em uma UBS. 

 

Trata-se de um relato de experiência realizado no estágio curricular em saúde coletiva do 8º semestre da graduação de 

METODOLOGIA 
enfermagem. No 1º momento foi realizado a coleta de dados por meio do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação. No 2º momento: Caracterização dos dados. No 3º momento: Uma territorialização na área de abrangência, 

especificando os tipos de violência. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

A violência é um problema social global, que atravessa a história humana, sendo encontrada em todas as sociedades e 

tradições culturais. É uma problemática interdisciplinar que hoje tem um lugar garantido enquanto foco de atenção da mídia, 

do discurso político e da sociedade. A primeira e a segunda etapa foram elaboradas da seguinte forma: Foi realizado o 

levantamento das fichas de notificação por violência por um período de um ano, a partir disto, as informações foram 

tabulados de acordo com as seguintes características: data de ocorrência, a área que a vítima reside dentro do território de 

abrangência em que a unidade é responsável, sua idade, o número de registro da notificação do SINAN, o grau de 

escolaridade, tipo(s) de violências ocorridas com e quem foi o autor da mesma. No 3º momento, foi impresso um mapa da 

Coordenação de Epidemiologia e Informação (CE INFO), com a participação do grupo do NPV, foi delimitado cada área de 

abrangência por uma cor específica. Os tipos de violência também foram caracterizados por cores, porém, foram instalados 

alfinetes para defini-los com a quantidade das violências no local onde ocorreram. Após isso, foi instalado o quadro/mapa 

com acesso a população, na intenção de despertar a realidade frente a violência da região. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A experiência com o NPV pôde trazer como conclusão a importância da notificação das violências sofridas pelas vítimas 

daquela região, pois pode demonstrar em números quais as violências predominantes e qual o histórico que antecede a 

mesma. Com isso, faz-se mais completo o plano de cuidados e assistência para resolução daquele problema. 
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TITULO LEVANTAMENTO PARCIAL E ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA APA CAPIVARI-MONOS 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

A APA - Área de Proteção Ambiental - Capivari-Monos é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Localiza-se no 

extremo Sul do município de São Paulo/SP, fazendo divisa ao Norte com as águas do Ribeirão Vermelho e Cratera do 

Colônia, ao Sul com os municípios de Itanhaém e São Vicente, a Leste com o município de São Bernardo do Campo e a Oeste 

com os municípios de Embu Guaçu e Juquitiba.1 Foi criada no dia 09 de julho de 2001, com o objetivo de promover o uso 

sustentável dos recursos naturais, proteger a biodiversidade, proteger os recursos hídricos e remanescentes de Mata 

Atlântica, proteger o patrimônio arqueológico natural, melhorar a qualidade de vida da população ali existente, manter o 

caráter rural da região e evitar o avanço da ocupação urbana sobre a área. Sua área total é de 251km², foi a primeira APA 

municipal de São Paulo.2 
 

 

 

OBJETIVOS 
Este trabalho teve por objetivo, fazer o levantamento (parcial) e análise da produção científica realizada na APA Capivari 

Monos. 
 

O levantamento bibliográfico foi realizado em livros acadêmicos do acervo da Biblioteca da Dr. Milton Soldani Afonso, 

Universidade Santo Amaro, com foco no tema Unidade de Conservação. Para se obter os trabalhos realizados sobre a APA 

METODOLOGIA Capivari-Monos, foram utilizados banco de dados do site da Capes para a identificação dos trabalhos de pós-graduação 

(sobre a APA Capivari-Monos), e o site da biblioteca digital da Universidade de São Paulo para obter acesso ao conteúdo dos 

trabalhos, e identificar o tema abordado. 
 

 
 

RESULTADOS 

O conhecimento científico produzido em determinada região é de extrema importância para a mesma. Com a pesquisa 

bibliográfica deste trabalho foi possível verificar 16 trabalhos sobre a APA Capivari Monos, porém três desses trabalhos não 

foi possível ter acesso ao conteúdo por completo. Dos 16 trabalhos encontrados pode-se observar que eles 3 eram na área 

de Saúde Pública, 4 na Geografia, 2 em Medicina Veterinária, 2 em Geociências, 1 em Epidemiologia, 2 em Ciência Ambiental, 

1 em Artes Cênicas e 1 em Hospitalidade. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Os trabalhos produzidos na APA Capivari Monos tiveram a finalidade de obtenção de títulos Stricto Sensu, como Mestre em 

Geografia, Ciências, Ciência Ambiental, em Saúde Pública, Artes Cênicas e Doutorados em Saúde Pública e Ciências, com 

enfoque em diversas áreas como zoonose, saúde pública e artes cênicas. Observa-se que, mesmo tendo sido criada há 17 

anos, ainda existem lacunas na área de pesquisas de temas relevantes para a APA Capivari-Monos, como por exemplo, 

levantamento de fauna e flora. 
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TITULO Violência Obstétrica durante parto normal no Brasil 

 
 

 
INTRODUCAO 

A violência obstétrica compreende o uso excessivo de medicamentos e intervenções no parto, assim como realização de 

práticas consideradas abusivas não baseadas em evidências científicas, permitindo a exploração física da parturiente que 

se submete a situações dolorosas durante o parto por falta de informação. 
 

 

 

OBJETIVOS 
O presente estudo tem como objetivo evidenciar a conduta adotada pelos profissionais da saúde no momento de 

vulnerabilidade emocional durante a parturição e o impacto à saúde materna com o uso da violência. 
 

Este estudo constituiu-se de uma revisão da literatura, realizada entre março de 2007 e março de 2017, baseada em 

METODOLOGIA consultas de artigos científicos selecionados através da busca no banco de dados da Scielo, realizada entre abril de 2018 e 

junho de 2018, utilizando os descritores violência obstétrica, parto humanizado e saúde da mulher. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Em um estudo exploratório realizado com um total de 56 puérperas entrevistadas entre os anos de 2010 a 2013 em 14 

maternidades públicas do estado de Tocantins, evidenciou-se o principal evento que ocorre comumente na assistência à 

gestante: ausência de diálogo adequado entre médico e paciente. A violência obstétrica está vinculada à crise de confiança 

da medicina tecnológica, caracterizada pelo distanciamento do médico e o paciente e pela hierarquização desigual na saúde 

pública, denunciando o descumprimento das normativas existentes que regem a Atenção Segura à gestante, parto e 

nascimento. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A partir do presente trabalho, conclui-se que a violência obstétrica é um problema de saúde pública. O modelo 

hospitalocêntrico é classificado como tecnocrático marcado pela banalização do sofrer, falta de escuta empática, 

desvalorização da fala da mulher e pela procrastinação do uso de métodos de alívio da dor durante o parto normal. 
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TITULO 

 
Marcia Eugenia Del Llano Archondo 

 
 

uso de plantas medicinais em idosos 

  

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Introdução As plantas medicinais representam fator de importância não só para a manutenção das condições de saúde das 

pessoas como são parte da cultura de um povo, parte de um saber utilizado e difundido pelas populações à gerações. Com a 

globalização, as notícias sobre novos produtos são divulgadas em todo o mundo em curto espaço de tempo. Isso acontece 

também com plantas medicinais. O uso racional deste tipo de produtos é importante pois eles podem tratar uma doença, 

mas também podem apresentar efeitos adversos. A kava-kava (Piper methysticum G.Forst), foi responsável por dezenas de 

casos de hepatotoxicidade na Europa. O envelhecimento vem acompanhado do surgimento de diversas patologias e neste 

período o uso de plantas medicinais e fitoterápicos é de grande relevância. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo Fazer levantamento bibliográfico sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos por idosos em região 

metropolitana. 
 

Metodologia Foi realizado levantamento bibliográfico em periódicos indexados nas bases de dados google acadêmico e 

scielo. Os descritores foram: fitoterapicos, idosos, plantas medicinais. O período pesquisado foi de 10 anos (2008 – 2018). 

METODOLOGIA 
Foram incluídos no estudo artigos escritos em português. Não foram incluídos no estudo artigos que relacionavam o uso de 

fitoterápico com uma doença específica como diabetes, hipertensão ou qualquer outra e artigos que tratavam sobre uso de 

plantas medicinais por idosos em área rural, indígenas e quilombos. Assim, foram considerados no estudo somente aqueles 

artigos que relacionaram uso de fitoterápicos por idosos em cidades. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Resultados Foram incluidos na pesquisa 14 artigos. Todos os estudos mostraram que os idosos fazem uso de plantas 

medicinais, a porcentagem de uso variou entre 60% e 80%. Em todos os estudos a maioria utiliza plantas por conta própria. 

A indicação por profissional da saúde é mínima. As plantas variam de região para região. O uso de fitoterápicos por idosos é 

menor. A obtenção mais citada foi cultivo próprio, com algumas citações para farmácia de manipulação. Estudo realizado no 

Paraná avaliou a interação medicamentosa afirmando que 48% dos idosos estavam expostos a interações medicamentosas. 

A maioria dos entrevistados acreditam que plantas não causam danos à saúde. Resultados mostram a necessidade de se 

fazer estudos relacionando o uso de plantas medicinais, as evidências científicas e sua interação com medicamentos. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Conclusão Os idosos nas cidades fazem uso de plantas medicinais sem orientação por profissionais da saúde e acreditam 

que uso não faz mal. Importante traçar o perfil de uso e esclarecer sobre uso racional deste tipo de produtos. 
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TITULO 
UMA HISTÓRIA CRÍTICA DO DIREITO A PARTIR DA OBRA DE E. P. THOMPSON E O ESTUDO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E AS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto científico busca contribuir com o estudo da história crítica do direito conforme a obra de E. P. 

THOMPSON, visando analisar e refletir sobre os direitos individuais e as garantias constitucionais do indivíduo, isso se faz 

necessário para uma melhor compreensão sobre os aspectos sociais que motivaram as conquistas dos direitos e garantias 

individuais. No Brasil, os direitos e garantias individuais foram positivados desde a Constituição de 1824, e com a 

promulgação das Constituições posteriores foram ampliados e aperfeiçoados. A Constituição Federal de 1988 traz um 

extenso rol de direitos e garantias individuais e confere proteção especial a estes, preconizando-os como cláusulas pétreas 

e normas de aplicação imediata os quais merecem uma análise crítica de sua histórica. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Contribuir com o estudo da história do direito de acordo com o pensamento do historiador E. P. Thompson (análise crítica) 

para melhor compreensão dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo e suas respectivas mudanças ocorridas com 

o passar do tempo. 
 

 

 
O estudo utilizará o método dedutivo, partindo-se da análise empírica, normativa, doutrinária e histórica fornecendo-nos 

METODOLOGIA embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa acerca dos direitos e garantias constitucionais e suas origens 

históricas possibilitando uma análise crítica do direito até a contemporaneidade. 

RESULTADOS 
O resultado pretendido é a análise crítica da história do direito constitucional brasileiro colocando em discussão as 

mudanças que ocorram nas constituições em específico com os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A conquista dos direitos e garantias individuais presentes no ordenamento jurídico vigente é fruto de um processo evolutivo 

histórico. É importante notar que tais direitos são oriundos da luta do homem para ter reconhecidas suas liberdades 

individuais ao longo da história, sendo assim, este processo de reconhecimento e conquista não pode ser encarado como 

um evento isolado, mas sim compreendido em suas diversas fases ao longo da história, as quais propiciaram a proteção 

normativa atual dos direitos e garantias individuais. O valor qualitativo de nossa Constituição vigente é de sublime 

importância para aplicação prática dos direitos adquiridos e essas informações devem ser de conhecimento público, pois a 

Carta Magna é abrangente e analítica no que diz respeito aos direitos e garantias individuais. Por fim, destaca-se que essa 

ampla proteção referida foi viabilizada pelas lutas e conquistas alcançadas ao longo da história, que confere aos direitos e 

garantias fundamentais alta aplicabilidade e exigibilidade por parte de cada indivíduo. 
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TITULO 
UMA HISTÓRIA CRÍTICA DO DIREITO A PARTIR DA OBRA DE E. P. THOMPSON E O ESTUDO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E AS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto científico busca contribuir com o estudo da história crítica do direito conforme a obra de E. P. 

THOMPSON, visando analisar e refletir sobre os direitos individuais e as garantias constitucionais do indivíduo, isso se faz 

necessário para uma melhor compreensão sobre os aspectos sociais que motivaram as conquistas dos direitos e garantias 

individuais. No Brasil, os direitos e garantias individuais foram positivados desde a Constituição de 1824, e com a 

promulgação das Constituições posteriores foram ampliados e aperfeiçoados. A Constituição Federal de 1988 traz um 

extenso rol de direitos e garantias individuais e confere proteção especial a estes, preconizando-os como cláusulas pétreas 

e normas de aplicação imediata os quais merecem uma análise crítica de sua histórica. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Contribuir com o estudo da história do direito de acordo com o pensamento do historiador E. P. Thompson (análise crítica) 

para melhor compreensão dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo e suas respectivas mudanças ocorridas com 

o passar do tempo. 
 

 

 
O estudo utilizará o método dedutivo, partindo-se da análise empírica, normativa, doutrinária e histórica fornecendo-nos 

METODOLOGIA embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa acerca dos direitos e garantias constitucionais e suas origens 

históricas possibilitando uma análise crítica do direito até a contemporaneidade. 

RESULTADOS 
O resultado pretendido é a análise crítica da história do direito constitucional brasileiro colocando em discussão as 

mudanças que ocorram nas constituições em específico com os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A conquista dos direitos e garantias individuais presentes no ordenamento jurídico vigente é fruto de um processo evolutivo 

histórico. É importante notar que tais direitos são oriundos da luta do homem para ter reconhecidas suas liberdades 

individuais ao longo da história, sendo assim, este processo de reconhecimento e conquista não pode ser encarado como 

um evento isolado, mas sim compreendido em suas diversas fases ao longo da história, as quais propiciaram a proteção 

normativa atual dos direitos e garantias individuais. O valor qualitativo de nossa Constituição vigente é de sublime 

importância para aplicação prática dos direitos adquiridos e essas informações devem ser de conhecimento público, pois a 

Carta Magna é abrangente e analítica no que diz respeito aos direitos e garantias individuais. Por fim, destaca-se que essa 

ampla proteção referida foi viabilizada pelas lutas e conquistas alcançadas ao longo da história, que confere aos direitos e 

garantias fundamentais alta aplicabilidade e exigibilidade por parte de cada indivíduo. 
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TITULO 
UMA HISTÓRIA CRÍTICA DO DIREITO A PARTIR DA OBRA DE E. P. THOMPSON E O ESTUDO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E AS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O presente projeto científico busca contribuir com o estudo da história crítica do direito conforme a obra de E. P. 

THOMPSON, visando analisar e refletir sobre os direitos individuais e as garantias constitucionais do indivíduo, isso se faz 

necessário para uma melhor compreensão sobre os aspectos sociais que motivaram as conquistas dos direitos e garantias 

individuais. No Brasil, os direitos e garantias individuais foram positivados desde a Constituição de 1824, e com a 

promulgação das Constituições posteriores foram ampliados e aperfeiçoados. A Constituição Federal de 1988 traz um 

extenso rol de direitos e garantias individuais e confere proteção especial a estes, preconizando-os como cláusulas pétreas 

e normas de aplicação imediata os quais merecem uma análise crítica de sua histórica. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Contribuir com o estudo da história do direito de acordo com o pensamento do historiador E. P. Thompson (análise crítica) 

para melhor compreensão dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo e suas respectivas mudanças ocorridas com 

o passar do tempo. 
 

 

 
O estudo utilizará o método dedutivo, partindo-se da análise empírica, normativa, doutrinária e histórica fornecendo-nos 

METODOLOGIA embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa acerca dos direitos e garantias constitucionais e suas origens 

históricas possibilitando uma análise crítica do direito até a contemporaneidade. 

RESULTADOS 
O resultado pretendido é a análise crítica da história do direito constitucional brasileiro colocando em discussão as 

mudanças que ocorram nas constituições em específico com os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A conquista dos direitos e garantias individuais presentes no ordenamento jurídico vigente é fruto de um processo evolutivo 

histórico. É importante notar que tais direitos são oriundos da luta do homem para ter reconhecidas suas liberdades 

individuais ao longo da história, sendo assim, este processo de reconhecimento e conquista não pode ser encarado como 

um evento isolado, mas sim compreendido em suas diversas fases ao longo da história, as quais propiciaram a proteção 

normativa atual dos direitos e garantias individuais. O valor qualitativo de nossa Constituição vigente é de sublime 

importância para aplicação prática dos direitos adquiridos e essas informações devem ser de conhecimento público, pois a 

Carta Magna é abrangente e analítica no que diz respeito aos direitos e garantias individuais. Por fim, destaca-se que essa 

ampla proteção referida foi viabilizada pelas lutas e conquistas alcançadas ao longo da história, que confere aos direitos e 

garantias fundamentais alta aplicabilidade e exigibilidade por parte de cada indivíduo. 
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INTRODUCAO 

Introdução: hipertensão é uma doença comum nos dias atuais e na, maioria dos casos não apresenta sintomas, sendo 

assim denominada inimiga silenciosa. Por isso a importância de fazer a medição da pressão arterial constantemente e se já 

possuir ,deve fazer acompanhamento com o médico regularmente para mantê-la controlada. A Organização Mundial da 

Saúde OMS recomenda o consumo de 5g de cloreto de sódio por dia,no entanto, o brasileiro devido, ao consumo exagerado 

de alimentos ultraprocessados consomem em média mas do que o dobro permitido, aproximadamente 12 gramas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos ;orientar sobre o aumento de casos de hipertensão no Brasil,ensinar o preparo do sal de ervas e incentivar o 

consumo. 
 

Metodologia; na preparação foram utilizadas 200g de sal grosso marinho, 5 gramas de alecrim, 1 grama de orégano, 5 g de 

salsinha, 5g de tomilho e 5 gramas de manjericão totalizando 221g da preparação misturada. Modo de preparo: numa 

assadeira Foi colocado o sal e as ervas por cima, foi levado ao forno bem baixinho até o sol perder bem sua umidade, 

METODOLOGIA mexido aos poucos para o sal soltar do fundo e ir se misturando as ervas, depois de frio foi batido no liquidificador e 

peneirado, foi guardado num recipiente de vidro higienizado e tampado. Com essa receita iremos orientar e trazer amostras 

para o contato diretamente,fazendo da visão da utilização mais próxima. Incentivaremos e mostraremos como é simples a 

troca. 

RESULTADOS  
Resultados e conclusões hipertensão necessita da intervenção imediata da saúde pública do Brasil, evitando assim fatores 

de risco de futuras doenças decorrentes. 
 
 

 
CONCLUSOES 

Percebemos que sai as alternativas são acessíveis e que podem ser utilizados em qualquer preparação na mesma 

quantidade do sal de cozinha comum,além de muito saudável e nutritivo é muito saboroso.O céu é muito importante para o 

corpo, porém o customizar gerado causa problemas de saúde. 
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TITULO 

 
Clara Rodrigues 

 
 

Hipertensão 

  

 
 

 
 

INTRODUCAO 

Introdução: hipertensão é uma doença comum nos dias atuais e na, maioria dos casos não apresenta sintomas, sendo 

assim denominada inimiga silenciosa. Por isso a importância de fazer a medição da pressão arterial constantemente e se já 

possuir ,deve fazer acompanhamento com o médico regularmente para mantê-la controlada. A Organização Mundial da 

Saúde OMS recomenda o consumo de 5g de cloreto de sódio por dia,no entanto, o brasileiro devido, ao consumo exagerado 

de alimentos ultraprocessados consomem em média mas do que o dobro permitido, aproximadamente 12 gramas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivos ;orientar sobre o aumento de casos de hipertensão no Brasil,ensinar o preparo do sal de ervas e incentivar o 

consumo. 
 

Metodologia; na preparação foram utilizadas 200g de sal grosso marinho, 5 gramas de alecrim, 1 grama de orégano, 5 g de 

salsinha, 5g de tomilho e 5 gramas de manjericão totalizando 221g da preparação misturada. Modo de preparo: numa 

assadeira Foi colocado o sal e as ervas por cima, foi levado ao forno bem baixinho até o sol perder bem sua umidade, 

METODOLOGIA mexido aos poucos para o sal soltar do fundo e ir se misturando as ervas, depois de frio foi batido no liquidificador e 

peneirado, foi guardado num recipiente de vidro higienizado e tampado. Com essa receita iremos orientar e trazer amostras 

para o contato diretamente,fazendo da visão da utilização mais próxima. Incentivaremos e mostraremos como é simples a 

troca. 

RESULTADOS  
Resultados e conclusões hipertensão necessita da intervenção imediata da saúde pública do Brasil, evitando assim fatores 

de risco de futuras doenças decorrentes. 
 
 

 
CONCLUSOES 

Percebemos que sai as alternativas são acessíveis e que podem ser utilizados em qualquer preparação na mesma 

quantidade do sal de cozinha comum,além de muito saudável e nutritivo é muito saboroso.O céu é muito importante para o 

corpo, porém o customizar gerado causa problemas de saúde. 
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TITULO Evidências do uso de órteses estabilizadoras de tornozelo como fator de risco para lesão em articulações adjacentes. 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A entorse de tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas mais frequente e uma das maiores incidências entre atletas e 

esportistas. Muitas vezes essa lesão gera incapacidade temporária ou permanente nessa população, gerando queda de 

rendimento, custo elevado de tratamento, baixo retorno financeiro a clubes e empresários. Como forma de prevenção da 

entorse de tornozelo adota-se o uso de estabilizadores externos a fim de limitar a articulação de movimentos vigorosos. No 

entanto, existem relatos de que o uso dessas órteses poderia predispor à lesões em outros articulações, tais como o joelho e 

quadril. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar as evidências na literatura da influência do estabilizador de tornozelo como fator de risco para lesões articulações 

adjacentes dos membros inferiores. 
 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, em que foram utilizados artigos científicos originais, indexados nas bases de 

METODOLOGIA dados, MEDLINE, Scielo e Lilacs, produzidos no período de 2004 a 2017, sem restrição do idioma. Foram analisados estudos 

que investigassem a influência do estabilizador de tornozelo em MMII e ou articulações adjacentes. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após a análise da literatura apenas 4 artigos atenderem os pré-requisitos do tema e foram analisados. Os trabalhos 

analisados oferecem evidências de que a órtese de tornozelo oferece estabilidade para articulação do tornozelo, no entanto, 

poderia potencializar a chance de lesões na articulação do joelho. De fato, maioria dos estudos apresenta baixa qualidade 

metodológica, o que que não nos permite pode tornar essa hipótese conclusiva. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Embora exista evidências de que o uso de órteses estabilizadoras de tornozelo possam predispor à lesões em outras 

articulações, as evidências são escassas e mais estudos são necessários. Palavras chave: Estabilizador, Tornozelo, Joelho. 
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TITULO Relato de experiência de uma participação no projeto saúde na escola em uma Unidade Básica de Saúde 

 

INTRODUCAO 
O Projeto Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade auxiliar para um melhor desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes, através de promoções e prevenções de saúde. 
 

OBJETIVOS 
Relatar a participação do projeto saúde da escola como graduandos de enfermagem 8º semestre em uma Unidade Básica de 

Saúde. 
 

Trata se de um relato de experiência dos alunos do estágio curricular de saúde coletiva do 8º semestre do curso de 

enfermagem, a partir do levantamento de dados de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, realizado em três etapas: 

METODOLOGIA Coleta de dados antropométricos (peso e altura), cálculo do índice de massa corporal (IMC) com classificação de peso e 

encaminhamento pra UBS de referência. Para complementar esta pesquisa foram utilizados dois documentos do Ministério 

da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva é desenvolvido em Unidade Básica de Saúde (UBS), no modelo 

Estratégia Saúde da Família. Um de seus programas o é o PSE, que possui o objetivo de levar saúde e educação integral para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Foi realizado o levantamento dos dados de uma média de 200 

adolescentes em uma escola que fica dentro da área de abrangência. Este levantamento consistiu em 3 etapas: Primeira 

etapa foi feito a avaliação de uma média de 200 adolescentes onde foi verificado peso e altura e por seguinte realizado 

Cálculo de IMC, o cálculo de IMC utilizado foi o do Ministério da Saúde. Nas duas últimas etapas foi feito a classificação de 

baixo peso e sobrepeso, e encaminhamento com objetivo da própria UBS dar acompanhamento a esses adolescentes, 

inclusive encaminhando para sua unidade de cadastro. Este projeto foi de extrema importância para se entender a situação 

de saúde desses adolescentes. A partir desse estudo pode se analisar que os adolescentes do sexo feminino e masculino, 

com idades entre 10 e 19 anos, com diferentes índices de massa corporal (baixo peso, adequado, sobrepeso) de acordo com 

a tabela de IMC do Ministério da Saúde, predomina-se: peso adequado, tendo em vista que os adolescentes que foram 

identificados com sobrepeso e baixo peso, receberam uma carta de encaminhamento para a equipe de Saúde da Família da 

UBS de referência. Essa experiência nos permitiu desenvolver um olhar crítico, nos fazendo entender a importância do PSE 

na integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento no PSE foi uma experiência enriquecedora e gratificante, tendo em vista que atingiu a perspectiva 

pessoal quanto ao trabalho desenvolvido e a importância que temos perante a comunidade frente aos seus enfrentamentos. 
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TITULO Relato de experiência de uma participação no projeto saúde na escola em uma Unidade Básica de Saúde 

 

INTRODUCAO 
O Projeto Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade auxiliar para um melhor desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes, através de promoções e prevenções de saúde. 
 

OBJETIVOS 
Relatar a participação do projeto saúde da escola como graduandos de enfermagem 8º semestre em uma Unidade Básica de 

Saúde. 
 

Trata se de um relato de experiência dos alunos do estágio curricular de saúde coletiva do 8º semestre do curso de 

enfermagem, a partir do levantamento de dados de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, realizado em três etapas: 

METODOLOGIA Coleta de dados antropométricos (peso e altura), cálculo do índice de massa corporal (IMC) com classificação de peso e 

encaminhamento pra UBS de referência. Para complementar esta pesquisa foram utilizados dois documentos do Ministério 

da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva é desenvolvido em Unidade Básica de Saúde (UBS), no modelo 

Estratégia Saúde da Família. Um de seus programas o é o PSE, que possui o objetivo de levar saúde e educação integral para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Foi realizado o levantamento dos dados de uma média de 200 

adolescentes em uma escola que fica dentro da área de abrangência. Este levantamento consistiu em 3 etapas: Primeira 

etapa foi feito a avaliação de uma média de 200 adolescentes onde foi verificado peso e altura e por seguinte realizado 

Cálculo de IMC, o cálculo de IMC utilizado foi o do Ministério da Saúde. Nas duas últimas etapas foi feito a classificação de 

baixo peso e sobrepeso, e encaminhamento com objetivo da própria UBS dar acompanhamento a esses adolescentes, 

inclusive encaminhando para sua unidade de cadastro. Este projeto foi de extrema importância para se entender a situação 

de saúde desses adolescentes. A partir desse estudo pode se analisar que os adolescentes do sexo feminino e masculino, 

com idades entre 10 e 19 anos, com diferentes índices de massa corporal (baixo peso, adequado, sobrepeso) de acordo com 

a tabela de IMC do Ministério da Saúde, predomina-se: peso adequado, tendo em vista que os adolescentes que foram 

identificados com sobrepeso e baixo peso, receberam uma carta de encaminhamento para a equipe de Saúde da Família da 

UBS de referência. Essa experiência nos permitiu desenvolver um olhar crítico, nos fazendo entender a importância do PSE 

na integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento no PSE foi uma experiência enriquecedora e gratificante, tendo em vista que atingiu a perspectiva 

pessoal quanto ao trabalho desenvolvido e a importância que temos perante a comunidade frente aos seus enfrentamentos. 
 
 

 
REFERENCIAS 

Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Caderno do gestor do PSE. Brasília (DF), 2015. 

Ministério da Saúde. IMC em crianças e adolescentes. Publicado: Terça, 30 de Maio de 2017. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/804-imc/40510-imc-em-criancas-e-adolescentes. 



 

 

2018 9544 Enfermagem 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3248275 - THAINA CAROLINE PORFIRIO 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Roseli de Lana Moreira 

  

 
TITULO Relato de experiência de uma participação no projeto saúde na escola em uma Unidade Básica de Saúde 

 

INTRODUCAO 
O Projeto Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade auxiliar para um melhor desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes, através de promoções e prevenções de saúde. 
 

OBJETIVOS 
Relatar a participação do projeto saúde da escola como graduandos de enfermagem 8º semestre em uma Unidade Básica de 

Saúde. 
 

Trata se de um relato de experiência dos alunos do estágio curricular de saúde coletiva do 8º semestre do curso de 

enfermagem, a partir do levantamento de dados de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, realizado em três etapas: 

METODOLOGIA Coleta de dados antropométricos (peso e altura), cálculo do índice de massa corporal (IMC) com classificação de peso e 

encaminhamento pra UBS de referência. Para complementar esta pesquisa foram utilizados dois documentos do Ministério 

da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva é desenvolvido em Unidade Básica de Saúde (UBS), no modelo 

Estratégia Saúde da Família. Um de seus programas o é o PSE, que possui o objetivo de levar saúde e educação integral para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Foi realizado o levantamento dos dados de uma média de 200 

adolescentes em uma escola que fica dentro da área de abrangência. Este levantamento consistiu em 3 etapas: Primeira 

etapa foi feito a avaliação de uma média de 200 adolescentes onde foi verificado peso e altura e por seguinte realizado 

Cálculo de IMC, o cálculo de IMC utilizado foi o do Ministério da Saúde. Nas duas últimas etapas foi feito a classificação de 

baixo peso e sobrepeso, e encaminhamento com objetivo da própria UBS dar acompanhamento a esses adolescentes, 

inclusive encaminhando para sua unidade de cadastro. Este projeto foi de extrema importância para se entender a situação 

de saúde desses adolescentes. A partir desse estudo pode se analisar que os adolescentes do sexo feminino e masculino, 

com idades entre 10 e 19 anos, com diferentes índices de massa corporal (baixo peso, adequado, sobrepeso) de acordo com 

a tabela de IMC do Ministério da Saúde, predomina-se: peso adequado, tendo em vista que os adolescentes que foram 

identificados com sobrepeso e baixo peso, receberam uma carta de encaminhamento para a equipe de Saúde da Família da 

UBS de referência. Essa experiência nos permitiu desenvolver um olhar crítico, nos fazendo entender a importância do PSE 

na integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento no PSE foi uma experiência enriquecedora e gratificante, tendo em vista que atingiu a perspectiva 

pessoal quanto ao trabalho desenvolvido e a importância que temos perante a comunidade frente aos seus enfrentamentos. 
 
 

 
REFERENCIAS 

Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Caderno do gestor do PSE. Brasília (DF), 2015. 

Ministério da Saúde. IMC em crianças e adolescentes. Publicado: Terça, 30 de Maio de 2017. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/804-imc/40510-imc-em-criancas-e-adolescentes. 
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TITULO Relato de experiência de uma participação no projeto saúde na escola em uma Unidade Básica de Saúde 

 

INTRODUCAO 
O Projeto Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade auxiliar para um melhor desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes, através de promoções e prevenções de saúde. 
 

OBJETIVOS 
Relatar a participação do projeto saúde da escola como graduandos de enfermagem 8º semestre em uma Unidade Básica de 

Saúde. 
 

Trata se de um relato de experiência dos alunos do estágio curricular de saúde coletiva do 8º semestre do curso de 

enfermagem, a partir do levantamento de dados de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, realizado em três etapas: 

METODOLOGIA Coleta de dados antropométricos (peso e altura), cálculo do índice de massa corporal (IMC) com classificação de peso e 

encaminhamento pra UBS de referência. Para complementar esta pesquisa foram utilizados dois documentos do Ministério 

da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva é desenvolvido em Unidade Básica de Saúde (UBS), no modelo 

Estratégia Saúde da Família. Um de seus programas o é o PSE, que possui o objetivo de levar saúde e educação integral para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Foi realizado o levantamento dos dados de uma média de 200 

adolescentes em uma escola que fica dentro da área de abrangência. Este levantamento consistiu em 3 etapas: Primeira 

etapa foi feito a avaliação de uma média de 200 adolescentes onde foi verificado peso e altura e por seguinte realizado 

Cálculo de IMC, o cálculo de IMC utilizado foi o do Ministério da Saúde. Nas duas últimas etapas foi feito a classificação de 

baixo peso e sobrepeso, e encaminhamento com objetivo da própria UBS dar acompanhamento a esses adolescentes, 

inclusive encaminhando para sua unidade de cadastro. Este projeto foi de extrema importância para se entender a situação 

de saúde desses adolescentes. A partir desse estudo pode se analisar que os adolescentes do sexo feminino e masculino, 

com idades entre 10 e 19 anos, com diferentes índices de massa corporal (baixo peso, adequado, sobrepeso) de acordo com 

a tabela de IMC do Ministério da Saúde, predomina-se: peso adequado, tendo em vista que os adolescentes que foram 

identificados com sobrepeso e baixo peso, receberam uma carta de encaminhamento para a equipe de Saúde da Família da 

UBS de referência. Essa experiência nos permitiu desenvolver um olhar crítico, nos fazendo entender a importância do PSE 

na integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento no PSE foi uma experiência enriquecedora e gratificante, tendo em vista que atingiu a perspectiva 

pessoal quanto ao trabalho desenvolvido e a importância que temos perante a comunidade frente aos seus enfrentamentos. 
 
 

 
REFERENCIAS 

Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Caderno do gestor do PSE. Brasília (DF), 2015. 

Ministério da Saúde. IMC em crianças e adolescentes. Publicado: Terça, 30 de Maio de 2017. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/804-imc/40510-imc-em-criancas-e-adolescentes. 
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TITULO Relato de experiência de uma participação no projeto saúde na escola em uma Unidade Básica de Saúde 

 

INTRODUCAO 
O Projeto Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade auxiliar para um melhor desenvolvimento e formação integral dos 

estudantes, através de promoções e prevenções de saúde. 
 

OBJETIVOS 
Relatar a participação do projeto saúde da escola como graduandos de enfermagem 8º semestre em uma Unidade Básica de 

Saúde. 
 

Trata se de um relato de experiência dos alunos do estágio curricular de saúde coletiva do 8º semestre do curso de 

enfermagem, a partir do levantamento de dados de adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos, realizado em três etapas: 

METODOLOGIA Coleta de dados antropométricos (peso e altura), cálculo do índice de massa corporal (IMC) com classificação de peso e 

encaminhamento pra UBS de referência. Para complementar esta pesquisa foram utilizados dois documentos do Ministério 

da Saúde (MS), por se tratar de um assunto de saúde pública. 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva é desenvolvido em Unidade Básica de Saúde (UBS), no modelo 

Estratégia Saúde da Família. Um de seus programas o é o PSE, que possui o objetivo de levar saúde e educação integral para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. Foi realizado o levantamento dos dados de uma média de 200 

adolescentes em uma escola que fica dentro da área de abrangência. Este levantamento consistiu em 3 etapas: Primeira 

etapa foi feito a avaliação de uma média de 200 adolescentes onde foi verificado peso e altura e por seguinte realizado 

Cálculo de IMC, o cálculo de IMC utilizado foi o do Ministério da Saúde. Nas duas últimas etapas foi feito a classificação de 

baixo peso e sobrepeso, e encaminhamento com objetivo da própria UBS dar acompanhamento a esses adolescentes, 

inclusive encaminhando para sua unidade de cadastro. Este projeto foi de extrema importância para se entender a situação 

de saúde desses adolescentes. A partir desse estudo pode se analisar que os adolescentes do sexo feminino e masculino, 

com idades entre 10 e 19 anos, com diferentes índices de massa corporal (baixo peso, adequado, sobrepeso) de acordo com 

a tabela de IMC do Ministério da Saúde, predomina-se: peso adequado, tendo em vista que os adolescentes que foram 

identificados com sobrepeso e baixo peso, receberam uma carta de encaminhamento para a equipe de Saúde da Família da 

UBS de referência. Essa experiência nos permitiu desenvolver um olhar crítico, nos fazendo entender a importância do PSE 

na integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileira. 
 

 

 

CONCLUSOES 
O acompanhamento no PSE foi uma experiência enriquecedora e gratificante, tendo em vista que atingiu a perspectiva 

pessoal quanto ao trabalho desenvolvido e a importância que temos perante a comunidade frente aos seus enfrentamentos. 
 
 

 
REFERENCIAS 

Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Caderno do gestor do PSE. Brasília (DF), 2015. 

Ministério da Saúde. IMC em crianças e adolescentes. Publicado: Terça, 30 de Maio de 2017. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/component/content/article/804-imc/40510-imc-em-criancas-e-adolescentes. 
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TITULO Idealverse: A prestação de serviços em Cloud Computing 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto tem como principal objetivo fazer um estudo de caso da companhia Idealverse, com a elaboração de um 

planejamento de campanha para a empresa, que está atuante há quatro anos prestando serviços de tecnologia. Atualmente 

ela encontra-se mal posicionada no mercado de soluções em cloud, necessitando assim de visibilidade em relação às 

atividades prestadas, visto que não são conhecidas por grande maioria do seu público. A primeira fase do projeto consiste 

no briefing, no qual é feito o levantamento de dados e coleta de informações fornecidas pela empresa sobre o 

microambiente. A segunda fase compõe-se da análise do mercado o qual a empresa está inserida, identificando as possíveis 

ameaças e oportunidades, além de definir pontos fortes e fracos. Na terceira fase são estruturados e definidos os objetivos, 

a estrutura e as táticas utilizadas para a elaboração da pesquisa de mercado, onde será executável identificar o 

posicionamento da empresa diante dos concorrentes e quais os objetivos necessários para que ela possa atingir a melhor 

colocação na sua área de atuação. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos permitem obter um direcionamento quanto ao planejamento necessário, a fim de alcançar o resultado desejado. 

A elaboração de uma pesquisa bibliográfica para Gil (1991, p. 63) ”varia em função de seus objetivos. Convém, portanto, que 

estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases posteriores da pesquisa se processem de maneira satisfatória”. 

Portanto, o objetivo geral para a realização da pesquisa bibliográfica neste estudo, é o aprofundamento em dados sobre o 

mercado e tendências em soluções em cloud. Promovendo maiores esclarecimentos sobre o ambiente de atuação 

mercadológica da Idealverse. O objetivo geral pretende analisar o mercado alvo da empresa, diante dos serviços de soluções 

de cloud computer. Entendendo à vista disto o comportamento de organizações de pequeno, médio e grande porte. 
 

 

 
A escolha do uso deste método científico está fundamentada na necessidade de averiguação de informações relevantes 

acerca do objeto estudado. Estas, não seriam encontradas através de dados percentuais, por meio da pesquisa quantitativa, 

ou então, estudando as particularidades de cada indivíduo entrevistado em uma qualitativa. Os materiais de estudo 

necessários para o desenvolvimento do planejamento de campanha, foram encontrados através de referencias teóricos já 

METODOLOGIA publicados. Como já dito anteriormente, em livros, artigos, web sites etc, ou seja, independiam da participação de terceiros. 

Em conformidade com Gil (1991, p. 50): A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Conclui-se que a Idealverse não tem reconhecimento no mercado em que atua, portanto, a empresa deve direcionar seus 

esforços para ampliar sua comunicação dentro do mercado alvo, conseguindo novos clientes e sua visibilidade no meio em 

que atua. 
 

 

 
REFERENCIAS GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetas de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
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TITULO Idealverse: A prestação de serviços em Cloud Computing 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto tem como principal objetivo fazer um estudo de caso da companhia Idealverse, com a elaboração de um 

planejamento de campanha para a empresa, que está atuante há quatro anos prestando serviços de tecnologia. Atualmente 

ela encontra-se mal posicionada no mercado de soluções em cloud, necessitando assim de visibilidade em relação às 

atividades prestadas, visto que não são conhecidas por grande maioria do seu público. A primeira fase do projeto consiste 

no briefing, no qual é feito o levantamento de dados e coleta de informações fornecidas pela empresa sobre o 

microambiente. A segunda fase compõe-se da análise do mercado o qual a empresa está inserida, identificando as possíveis 

ameaças e oportunidades, além de definir pontos fortes e fracos. Na terceira fase são estruturados e definidos os objetivos, 

a estrutura e as táticas utilizadas para a elaboração da pesquisa de mercado, onde será executável identificar o 

posicionamento da empresa diante dos concorrentes e quais os objetivos necessários para que ela possa atingir a melhor 

colocação na sua área de atuação. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos permitem obter um direcionamento quanto ao planejamento necessário, a fim de alcançar o resultado desejado. 

A elaboração de uma pesquisa bibliográfica para Gil (1991, p. 63) ”varia em função de seus objetivos. Convém, portanto, que 

estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases posteriores da pesquisa se processem de maneira satisfatória”. 

Portanto, o objetivo geral para a realização da pesquisa bibliográfica neste estudo, é o aprofundamento em dados sobre o 

mercado e tendências em soluções em cloud. Promovendo maiores esclarecimentos sobre o ambiente de atuação 

mercadológica da Idealverse. O objetivo geral pretende analisar o mercado alvo da empresa, diante dos serviços de soluções 

de cloud computer. Entendendo à vista disto o comportamento de organizações de pequeno, médio e grande porte. 
 

 

 
A escolha do uso deste método científico está fundamentada na necessidade de averiguação de informações relevantes 

acerca do objeto estudado. Estas, não seriam encontradas através de dados percentuais, por meio da pesquisa quantitativa, 

ou então, estudando as particularidades de cada indivíduo entrevistado em uma qualitativa. Os materiais de estudo 

necessários para o desenvolvimento do planejamento de campanha, foram encontrados através de referencias teóricos já 

METODOLOGIA publicados. Como já dito anteriormente, em livros, artigos, web sites etc, ou seja, independiam da participação de terceiros. 

Em conformidade com Gil (1991, p. 50): A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Conclui-se que a Idealverse não tem reconhecimento no mercado em que atua, portanto, a empresa deve direcionar seus 

esforços para ampliar sua comunicação dentro do mercado alvo, conseguindo novos clientes e sua visibilidade no meio em 

que atua. 
 

 

 
REFERENCIAS GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetas de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
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TITULO Idealverse: A prestação de serviços em Cloud Computing 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto tem como principal objetivo fazer um estudo de caso da companhia Idealverse, com a elaboração de um 

planejamento de campanha para a empresa, que está atuante há quatro anos prestando serviços de tecnologia. Atualmente 

ela encontra-se mal posicionada no mercado de soluções em cloud, necessitando assim de visibilidade em relação às 

atividades prestadas, visto que não são conhecidas por grande maioria do seu público. A primeira fase do projeto consiste 

no briefing, no qual é feito o levantamento de dados e coleta de informações fornecidas pela empresa sobre o 

microambiente. A segunda fase compõe-se da análise do mercado o qual a empresa está inserida, identificando as possíveis 

ameaças e oportunidades, além de definir pontos fortes e fracos. Na terceira fase são estruturados e definidos os objetivos, 

a estrutura e as táticas utilizadas para a elaboração da pesquisa de mercado, onde será executável identificar o 

posicionamento da empresa diante dos concorrentes e quais os objetivos necessários para que ela possa atingir a melhor 

colocação na sua área de atuação. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos permitem obter um direcionamento quanto ao planejamento necessário, a fim de alcançar o resultado desejado. 

A elaboração de uma pesquisa bibliográfica para Gil (1991, p. 63) ”varia em função de seus objetivos. Convém, portanto, que 

estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases posteriores da pesquisa se processem de maneira satisfatória”. 

Portanto, o objetivo geral para a realização da pesquisa bibliográfica neste estudo, é o aprofundamento em dados sobre o 

mercado e tendências em soluções em cloud. Promovendo maiores esclarecimentos sobre o ambiente de atuação 

mercadológica da Idealverse. O objetivo geral pretende analisar o mercado alvo da empresa, diante dos serviços de soluções 

de cloud computer. Entendendo à vista disto o comportamento de organizações de pequeno, médio e grande porte. 
 

 

 
A escolha do uso deste método científico está fundamentada na necessidade de averiguação de informações relevantes 

acerca do objeto estudado. Estas, não seriam encontradas através de dados percentuais, por meio da pesquisa quantitativa, 

ou então, estudando as particularidades de cada indivíduo entrevistado em uma qualitativa. Os materiais de estudo 

necessários para o desenvolvimento do planejamento de campanha, foram encontrados através de referencias teóricos já 

METODOLOGIA publicados. Como já dito anteriormente, em livros, artigos, web sites etc, ou seja, independiam da participação de terceiros. 

Em conformidade com Gil (1991, p. 50): A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Conclui-se que a Idealverse não tem reconhecimento no mercado em que atua, portanto, a empresa deve direcionar seus 

esforços para ampliar sua comunicação dentro do mercado alvo, conseguindo novos clientes e sua visibilidade no meio em 

que atua. 
 

 

 
REFERENCIAS GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetas de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
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TITULO Idealverse: A prestação de serviços em Cloud Computing 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O projeto tem como principal objetivo fazer um estudo de caso da companhia Idealverse, com a elaboração de um 

planejamento de campanha para a empresa, que está atuante há quatro anos prestando serviços de tecnologia. Atualmente 

ela encontra-se mal posicionada no mercado de soluções em cloud, necessitando assim de visibilidade em relação às 

atividades prestadas, visto que não são conhecidas por grande maioria do seu público. A primeira fase do projeto consiste 

no briefing, no qual é feito o levantamento de dados e coleta de informações fornecidas pela empresa sobre o 

microambiente. A segunda fase compõe-se da análise do mercado o qual a empresa está inserida, identificando as possíveis 

ameaças e oportunidades, além de definir pontos fortes e fracos. Na terceira fase são estruturados e definidos os objetivos, 

a estrutura e as táticas utilizadas para a elaboração da pesquisa de mercado, onde será executável identificar o 

posicionamento da empresa diante dos concorrentes e quais os objetivos necessários para que ela possa atingir a melhor 

colocação na sua área de atuação. 
 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

Os objetivos permitem obter um direcionamento quanto ao planejamento necessário, a fim de alcançar o resultado desejado. 

A elaboração de uma pesquisa bibliográfica para Gil (1991, p. 63) ”varia em função de seus objetivos. Convém, portanto, que 

estes sejam claramente estabelecidos a fim de que as fases posteriores da pesquisa se processem de maneira satisfatória”. 

Portanto, o objetivo geral para a realização da pesquisa bibliográfica neste estudo, é o aprofundamento em dados sobre o 

mercado e tendências em soluções em cloud. Promovendo maiores esclarecimentos sobre o ambiente de atuação 

mercadológica da Idealverse. O objetivo geral pretende analisar o mercado alvo da empresa, diante dos serviços de soluções 

de cloud computer. Entendendo à vista disto o comportamento de organizações de pequeno, médio e grande porte. 
 

 

 
A escolha do uso deste método científico está fundamentada na necessidade de averiguação de informações relevantes 

acerca do objeto estudado. Estas, não seriam encontradas através de dados percentuais, por meio da pesquisa quantitativa, 

ou então, estudando as particularidades de cada indivíduo entrevistado em uma qualitativa. Os materiais de estudo 

necessários para o desenvolvimento do planejamento de campanha, foram encontrados através de referencias teóricos já 

METODOLOGIA publicados. Como já dito anteriormente, em livros, artigos, web sites etc, ou seja, independiam da participação de terceiros. 

Em conformidade com Gil (1991, p. 50): A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Conclui-se que a Idealverse não tem reconhecimento no mercado em que atua, portanto, a empresa deve direcionar seus 

esforços para ampliar sua comunicação dentro do mercado alvo, conseguindo novos clientes e sua visibilidade no meio em 

que atua. 
 

 

 
REFERENCIAS GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetas de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
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INTRODUCAO 

Esta pesquisa tem como temática as representações sociais dos profissionais de saúde frente ao paciente atendido no 

Pronto Socorro por tentativa de suicídio. Apesar da invisibilidade dos dados reais, esse fenômeno possui grande significado 

social, pois revela a complexidade das relações sociais e pessoais, onde se questiona o sentido da vida em sociedade e as 

razões pela opção em se interferir em um evento inexorável que é a morte. A tentativa de suicídio é hoje uma das causas 

mais frequentes de atendimento em urgências psiquiátricas (Botega, 2014). Assim, tendo em vista o atendimento prestado 

nos serviços de urgência e emergência, esta pesquisa se propõe a investigar o significado atribuído às tentativas de suicídio 

pelos profissionais que as atendem, nesse contexto. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Descrever como os profissionais de nível médio e superior (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais) que atuam no Pronto Socorro nos plantões diurnos do Hospital 

Municipal Professor Drº Alípio Corrêa Netto, entendem a tentativa de suicídio. Entender como estes profissionais reagem 

emocionalmente frente ao paciente que dá entrada no Pronto Socorro por tentativa de suicídio e analisar se a formação 

destes profissionais fornece subsídios e influência na assistência prestada ao paciente que tentou suicídio. 
 

 

 
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter descritivo exploratório. A pesquisa foi desenvolvida no 

Hospital Municipal Profº Drº Alípio Corrêa Netto, cenário de prática da Residência Multiprofissional. Participaram do estudo 

sete profissionais de saúde de nível médio e superior (enfermeiro, médicos, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, auxiliar 

de enfermagem, psicólogo e assistente social) que atuam no Pronto Socorro há pelo menos seis meses. A coleta de dados 

METODOLOGIA 
foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados foi realizada, em um primeiro momento, a partir 

do método da Teoria das Representações Sociais, para compreender os significados coletivos atribuídos ao paciente que 

tenta suicídio, e, em um segundo momento, a partir da Análise dos Discursos pode-se ter um olhar para compreender o 

atendimento prestado a estes pacientes, utilizando-se como aporte teórico a literatura que versa sobre a prevenção do 

suicídio, conceitos da psicanálise freudiana e as políticas públicas existentes no Brasil voltadas para a prevenção do 

suicídio. 

RESULTADOS Em construção. 
 
 

 
 
 

CONCLUSOES 

As reações que se tem ao estar próximo de alguém em risco de suicídio provocam uma gama de sentimentos profundos e 

complexos: o medo, a culpa, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a vergonha, a saudade, podendo ainda sofrer outros processos 

em decorrência desses sentimentos, como: isolamento, negação, depressão, entre outros. Frente a isto percebe-se que os 

profissionais de saúde também encontram-se vulneráveis frente ao atendimento destes pacientes,fazendo-se necessário 

compreender quais as representações advindas neste encontro por parte dos profissionais para que se possa melhor 

orientá-los no acolhimento desta demanda. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO OCORRÊNCIA DE CASO DE CRIPTOCOCOSE PULMONAR GRANULOMATOSA EM EQUINO DA REGIÃO SUL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A criptococose é uma infecção fúngica sistêmica, adquirida pela inalação de partículas contaminadas. Categorizada como 

uma zoonose oportunista, de distribuição mundial, causada por uma levedura capsulada, pode ser encontrada no solo, frutos 

e vegetais em decomposição, sendo seu reservatório as fezes de aves, principalmente pombos. Em equinos, a infecção por 

C. neoformans é incomum e tem sido associada a lesões do sistema nervoso central, lesões do trato respiratório, 

tegumentar e aborto, sendo o comprometimento imunológico o principal fator predisponente. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever o achado necroscópico de criptococose pulmonar granulomatosa em equino proveniente da zona Sul da cidade de 

São Paulo. 
 

Descreve-se o caso de um equino, fêmea, Mangalarga Mineiro, aproximadamente 10 anos de idade que veio a óbito em 

decorrência a emagrecimento progressivo por infestação parasitária refratária à terapêutica, sem alterações clínicas no 

sistema respiratório, refere aborto anterior. O animal foi encaminhado para o setor de patologia animal da Universidade 

Santo Amaro onde foi realizado exame de necropsia e os fragmentos coletados foram encaminhados para o Laboratório de 

Patologia Animal (LAPA), para a realização do exame histopatológico que identificou pneumonia granulomatosa por 

Cryptococcus neoformans. A abertura da cavidade abdominal revela dilatação gasosa das alças intestinais e presença de 

trombose de curso crônico, secundário à migração larvária. O pulmão revela pneumonia granulomatosa difusa e bilateral, 

com presença de múltiplos nódulos no parênquima medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro, de consistência macia. Ao 

METODOLOGIA 
corte, esses nódulos exibiam coloração esbranquiçada de aspecto gelatinoso. Rins exibiam aumento de volume, nefrite 

intersticial com presença de secreção purulenta, e múltiplos nódulos de consistência firme e coloração brancacenta. O 

fígado apresentou manchas esbranquiçadas (milk spotting), secundário a migração larvaria. Alças intestinais com 

quantidade exuberante de Parascaris equorum. A identificação histopatológica da criptococose foi realizada pela técnica de 

Hematoxilina-Eosina e pela histoquímica básica Gomori-Grocott, coloração a base de prata específica para identificar 

formas fúngicas, tanto em cortes de tecido, quanto em esfregaço sanguíneo. Essa coloração revelou características 

morfológicas do fungo, como parede celular e halos claros perinucleares circundantes aos microrganismos. Apesar de ser 

pouco comum, o achado de C. neoformans coincide com o que a literatura aponta como sendo o agente mais comum em 

equinos, muitos relatos também referem esses casos como achados necroscópicos. Porem diferentemente dos achados na 

literatura, não haviam granulomas na região nasal e/ ou outras regiões. 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Devido ao histórico e a falta de sinais clínicos evidentes, associados a grande quantidade e tamanho dos nódulos no animal 

necropsiado, conclui-se a evolução crônica da pneumonia granulomatosa causada por C. neoformans. Não conseguimos 

afirmar se a incidência de pombos da região está ou não associada a essa ocorrência. 
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TITULO 
UMA NOVA PORTA SE ABRE: A INSERÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL APÓS O 

PROGRAMA TRANSCIDADANIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em um contexto global há uma defasagem significativa no que tange as políticas públicas para travestis e transexuais, até 

mesmo países de primeiro mundo não há desenvolvimento especificamente algum programa direcionado a esta população, 

além das Organizações da Sociedade Civil. O Programa Transcidadania é um programa pioneiro que visa a busca pela 

reinserção de pessoas travestis e transexuais, por meio de cursos, aulas de Direitos Humanos e elevação da escolaridade, 

pautadas em uma formação profissionalizante e cidadã. 
 

 

OBJETIVOS 
Verificar o impacto do Programa Transcidadania na empregabilidade das (os) formadas (os) das (os) formadas (os). 

Compreender como a profissional de Serviço Social efetiva o projeto ético político da categoria no Programa Transcidadania. 
 

Nesta pesquisa iremos utilizar a abordagem de pesquisa qualitativa, usando como técnica a entrevista semiestruturada, por 

METODOLOGIA 
permitir um maior aprofundamento das questões subjetivas das entrevistadas na exposição de suas experiências antes, 

durante e após o Programa Transcidadania. Enfim, usaremos um gravador como instrumental para transcrever as 

entrevistas, sem margem para omissão e desfalque de informações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No que diz respeito a materialização do projeto ético político da profissão, uma das profissionais expõe que: “[...] se eu não 

viver o projeto Ético Político profissional na minha atuação, eu não me sinto uma profissional do Serviço Social, [...] ele que 

permeia toda a minha rotina de trabalho, as minhas perspectivas, as minhas buscas por melhoria profissional para que eu 

faça intervenções coerentes, para que eu faça intervenções [...], buscando por justiça social, igualdade, por equidade, 

respeito.” Quando perguntas sobre suas impressões finais em relação ao programa, todas as beneficiadas pontuaram 

pontos positivos do mesmo, elencando a oportunidade de concluírem o ensino médio e cursos profissionalizante. A fala 

mais significativa, foi a da entrevistada Alana, ao colocar: Ele me trouxe a liberdade de viver como uma pessoa normal como 

todo mundo, me sentia como uma pessoa excluída da sociedade, já terminei os meus estudos, não estou trabalhando, estou 

fazendo só cursos mais pretendo fazer uma faculdade, o transcidadania me abriu bastante portas, [...] de saber que eu 

posso me colocar em várias áreas de emprego, basta ter conteúdo e aprendizagem na área. Então, hoje em dia eu tô mais 

tipo, me sinto mais como uma borboleta. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O trabalho das profissionais de Serviço Social vai de encontro ao que é proposto no código de ética profissional e do projeto 

ético da categoria, ambas atuam de forma de emancipação das usuárias. As usuárias, obtiveram a oportunidades de 

terminarem os estudos e de concluírem cursos profissionalizantes, dando maior suporte para construírem seu futuro 

profissional. 
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TITULO 
UMA NOVA PORTA SE ABRE: A INSERÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL APÓS O 

PROGRAMA TRANSCIDADANIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em um contexto global há uma defasagem significativa no que tange as políticas públicas para travestis e transexuais, até 

mesmo países de primeiro mundo não há desenvolvimento especificamente algum programa direcionado a esta população, 

além das Organizações da Sociedade Civil. O Programa Transcidadania é um programa pioneiro que visa a busca pela 

reinserção de pessoas travestis e transexuais, por meio de cursos, aulas de Direitos Humanos e elevação da escolaridade, 

pautadas em uma formação profissionalizante e cidadã. 
 

 

OBJETIVOS 
Verificar o impacto do Programa Transcidadania na empregabilidade das (os) formadas (os) das (os) formadas (os). 

Compreender como a profissional de Serviço Social efetiva o projeto ético político da categoria no Programa Transcidadania. 
 

Nesta pesquisa iremos utilizar a abordagem de pesquisa qualitativa, usando como técnica a entrevista semiestruturada, por 

METODOLOGIA 
permitir um maior aprofundamento das questões subjetivas das entrevistadas na exposição de suas experiências antes, 

durante e após o Programa Transcidadania. Enfim, usaremos um gravador como instrumental para transcrever as 

entrevistas, sem margem para omissão e desfalque de informações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No que diz respeito a materialização do projeto ético político da profissão, uma das profissionais expõe que: “[...] se eu não 

viver o projeto Ético Político profissional na minha atuação, eu não me sinto uma profissional do Serviço Social, [...] ele que 

permeia toda a minha rotina de trabalho, as minhas perspectivas, as minhas buscas por melhoria profissional para que eu 

faça intervenções coerentes, para que eu faça intervenções [...], buscando por justiça social, igualdade, por equidade, 

respeito.” Quando perguntas sobre suas impressões finais em relação ao programa, todas as beneficiadas pontuaram 

pontos positivos do mesmo, elencando a oportunidade de concluírem o ensino médio e cursos profissionalizante. A fala 

mais significativa, foi a da entrevistada Alana, ao colocar: Ele me trouxe a liberdade de viver como uma pessoa normal como 

todo mundo, me sentia como uma pessoa excluída da sociedade, já terminei os meus estudos, não estou trabalhando, estou 

fazendo só cursos mais pretendo fazer uma faculdade, o transcidadania me abriu bastante portas, [...] de saber que eu 

posso me colocar em várias áreas de emprego, basta ter conteúdo e aprendizagem na área. Então, hoje em dia eu tô mais 

tipo, me sinto mais como uma borboleta. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O trabalho das profissionais de Serviço Social vai de encontro ao que é proposto no código de ética profissional e do projeto 

ético da categoria, ambas atuam de forma de emancipação das usuárias. As usuárias, obtiveram a oportunidades de 

terminarem os estudos e de concluírem cursos profissionalizantes, dando maior suporte para construírem seu futuro 

profissional. 
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TITULO 
UMA NOVA PORTA SE ABRE: A INSERÇÃO DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL APÓS O 

PROGRAMA TRANSCIDADANIA 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Em um contexto global há uma defasagem significativa no que tange as políticas públicas para travestis e transexuais, até 

mesmo países de primeiro mundo não há desenvolvimento especificamente algum programa direcionado a esta população, 

além das Organizações da Sociedade Civil. O Programa Transcidadania é um programa pioneiro que visa a busca pela 

reinserção de pessoas travestis e transexuais, por meio de cursos, aulas de Direitos Humanos e elevação da escolaridade, 

pautadas em uma formação profissionalizante e cidadã. 
 

 

OBJETIVOS 
Verificar o impacto do Programa Transcidadania na empregabilidade das (os) formadas (os) das (os) formadas (os). 

Compreender como a profissional de Serviço Social efetiva o projeto ético político da categoria no Programa Transcidadania. 
 

Nesta pesquisa iremos utilizar a abordagem de pesquisa qualitativa, usando como técnica a entrevista semiestruturada, por 

METODOLOGIA 
permitir um maior aprofundamento das questões subjetivas das entrevistadas na exposição de suas experiências antes, 

durante e após o Programa Transcidadania. Enfim, usaremos um gravador como instrumental para transcrever as 

entrevistas, sem margem para omissão e desfalque de informações. 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

No que diz respeito a materialização do projeto ético político da profissão, uma das profissionais expõe que: “[...] se eu não 

viver o projeto Ético Político profissional na minha atuação, eu não me sinto uma profissional do Serviço Social, [...] ele que 

permeia toda a minha rotina de trabalho, as minhas perspectivas, as minhas buscas por melhoria profissional para que eu 

faça intervenções coerentes, para que eu faça intervenções [...], buscando por justiça social, igualdade, por equidade, 

respeito.” Quando perguntas sobre suas impressões finais em relação ao programa, todas as beneficiadas pontuaram 

pontos positivos do mesmo, elencando a oportunidade de concluírem o ensino médio e cursos profissionalizante. A fala 

mais significativa, foi a da entrevistada Alana, ao colocar: Ele me trouxe a liberdade de viver como uma pessoa normal como 

todo mundo, me sentia como uma pessoa excluída da sociedade, já terminei os meus estudos, não estou trabalhando, estou 

fazendo só cursos mais pretendo fazer uma faculdade, o transcidadania me abriu bastante portas, [...] de saber que eu 

posso me colocar em várias áreas de emprego, basta ter conteúdo e aprendizagem na área. Então, hoje em dia eu tô mais 

tipo, me sinto mais como uma borboleta. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O trabalho das profissionais de Serviço Social vai de encontro ao que é proposto no código de ética profissional e do projeto 

ético da categoria, ambas atuam de forma de emancipação das usuárias. As usuárias, obtiveram a oportunidades de 

terminarem os estudos e de concluírem cursos profissionalizantes, dando maior suporte para construírem seu futuro 

profissional. 
 

 

 

 
 

REFERENCIAS 

BARROCO, Maria Lucia S.; Terra, Sylvia Helena. Código de Ética do/a assistente social comentado. 9re. ed. São Paulo: Cortez, 
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TITULO O EFEITO DO ÁCIDO KÓJICO NAS DISCROMIAS FACIAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As discromias afetam a autoestima principalmente por estar na face. Existem vários tipos de discromias, o melasma 

controfacial, é o mais frequente e atinge regiões malares, fronte, supralabial, nasal e mento; os locais da face com mais 

incidência são zigomático e mandíbula. Ela afeta principalmente mulheres em idade fértil e latinas e sua consequência, além 

de alteração na coloração da pele do rosto, pode levar desde a diminuição da qualidade de vida até a depressão. Na 

epiderme há uma hiperpigmentação, tanto primária, quanto secundária, que se deve ao excesso de produção de melanina 

que pode ocorrer por diversos fatores: radiação solar, hormônio estimulador de melanócitos (MSH), fator de crescimento os 

fibroblastos basais e atividade de enzimas e proteínas estabilizadoras da tirosinase, fatores genéticos, hormônio-estrogênio 

(como gravidez e terapia hormonal), drogas fototóxicas, anticonvulsivantes, cosméticos, doenças tireoidianas e autoimunes. 

Dentre os tratamentos mais comuns estão os ácidos: azelaico, épiduo, ascórbico e Kójico. O que justifica essa pesquisa é a 

alta incidência de discromias em mulheres e o fato dos efeitos indesejados do ácido Kójico (como a foto sensibilidade), 

serem menores e haver prévio conhecimento da sua eficácia na pele como um agente clareador nas discromias facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Averiguar o efeito do ácido kójico no tratamento das discromias faciais e compara-los em diferentes tipos de pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa experimental do tipo relato de casos, comparativa e descritiva em 2 mulheres com discromias 

METODOLOGIA facial. Foram realizadas avaliações da pele e específica da discromias antes e após 8 aplicações de Ácido Kójico à 3%. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo CEP UNISA, CAAE 80608117.1.0000.0081. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os sujeitos são do sexo feminino, ambas apresentavam discromias, uma delas tinha pele mais amadurecida e outra se 

queixava de oleosidade e acne. Após o procedimento houve melhora com relação a todas essas queixas, de acordo com a 

literatura há diminuição da intensidade da cor e tamanho das lesões por melasmas faciais. Várias pesquisas afirmam que o 

ácido Kójico é considerado uma substância antimicrobiana e antibacteriana, sendo assim conforme encontrado na literatura 

ele é um forte antisséptico e tem ação antioxidante evitando o envelhecimento cutâneo. Os resultados dessa pesquisa 

apresentam clareamento, redução da oleosidade e inibição de acnes. 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que os efeitos da utilização do ácido Kójico foram benéficos para o tratamento das discromias nessa amostra. 

Com relação aos tipos de pele, ambas apresentaram resultados satisfatórios de acordo com as queixas. 
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TITULO O EFEITO DO ÁCIDO KÓJICO NAS DISCROMIAS FACIAIS 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As discromias afetam a autoestima principalmente por estar na face. Existem vários tipos de discromias, o melasma 

controfacial, é o mais frequente e atinge regiões malares, fronte, supralabial, nasal e mento; os locais da face com mais 

incidência são zigomático e mandíbula. Ela afeta principalmente mulheres em idade fértil e latinas e sua consequência, além 

de alteração na coloração da pele do rosto, pode levar desde a diminuição da qualidade de vida até a depressão. Na 

epiderme há uma hiperpigmentação, tanto primária, quanto secundária, que se deve ao excesso de produção de melanina 

que pode ocorrer por diversos fatores: radiação solar, hormônio estimulador de melanócitos (MSH), fator de crescimento os 

fibroblastos basais e atividade de enzimas e proteínas estabilizadoras da tirosinase, fatores genéticos, hormônio-estrogênio 

(como gravidez e terapia hormonal), drogas fototóxicas, anticonvulsivantes, cosméticos, doenças tireoidianas e autoimunes. 

Dentre os tratamentos mais comuns estão os ácidos: azelaico, épiduo, ascórbico e Kójico. O que justifica essa pesquisa é a 

alta incidência de discromias em mulheres e o fato dos efeitos indesejados do ácido Kójico (como a foto sensibilidade), 

serem menores e haver prévio conhecimento da sua eficácia na pele como um agente clareador nas discromias facial. 
 

 

 
OBJETIVOS Averiguar o efeito do ácido kójico no tratamento das discromias faciais e compara-los em diferentes tipos de pele. 

 

Foi realizada uma pesquisa experimental do tipo relato de casos, comparativa e descritiva em 2 mulheres com discromias 

METODOLOGIA facial. Foram realizadas avaliações da pele e específica da discromias antes e após 8 aplicações de Ácido Kójico à 3%. Essa 

pesquisa foi aprovada pelo CEP UNISA, CAAE 80608117.1.0000.0081. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Os sujeitos são do sexo feminino, ambas apresentavam discromias, uma delas tinha pele mais amadurecida e outra se 

queixava de oleosidade e acne. Após o procedimento houve melhora com relação a todas essas queixas, de acordo com a 

literatura há diminuição da intensidade da cor e tamanho das lesões por melasmas faciais. Várias pesquisas afirmam que o 

ácido Kójico é considerado uma substância antimicrobiana e antibacteriana, sendo assim conforme encontrado na literatura 

ele é um forte antisséptico e tem ação antioxidante evitando o envelhecimento cutâneo. Os resultados dessa pesquisa 

apresentam clareamento, redução da oleosidade e inibição de acnes. 
 

 

CONCLUSOES 
Conclui-se que os efeitos da utilização do ácido Kójico foram benéficos para o tratamento das discromias nessa amostra. 

Com relação aos tipos de pele, ambas apresentaram resultados satisfatórios de acordo com as queixas. 
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TITULO Mídias sociais: a influência negativa que elas exercem sobre a vacinação. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em 1978, Edward Jenner, médico inglês descobriu a vacina, palavra que deriva do latim “vaccinae”, que significa vaca1. 

Segundo o dicionário, vacina significa: “suspensão de microrganismo, mortos ou atenuados, induzidas em um organismo a 

fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante”1. Nos últimos anos as pessoas 

questionam cada vez mais sobre as vacinas, se devem ou não vacinar as crianças, quais são os efeitos colaterais e se estas 

possuem efetivamente benefícios para a imunização na infância1. A imunidade criada através da vacina baseia-se na 

capacidade de reação do organismo, ao produzir anticorpos que combatem esses agentes1. As mídias sociais como 

Facebook® e o YouTube® compartilham de informações diferentes dos benefícios que a vacina promove, os motivos são 

variados, como a existência de substâncias proibidas na composição da vacina (mercúrio), medo a reações, extermínios de 

uma parcela da humanidade, administração das vacinas de forma compulsória em pessoas saudáveis2. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar e analisar mídias sociais que disseminam informações negativas contra a vacinação. 

 

Essa pesquisa foi realizada através das mídias sociais Facebook® e YouTube®, visando analisar os vídeos mais acessados. 

METODOLOGIA Como método de busca foram utilizados os seguintes descritores: Não vacinação, campanha contra-vacinação, antivacina, 

campanha antivacina e movimento antivacina. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Como fruto da pesquisa foram encontrados 15 vídeos na rede social YouTube® e 3 páginas no Facebook®, o vídeo com 

menor número de acessos foi de 4.123 visualizações e o maior de 252.022 visualizações. No Facebook® a página com 

menor número de membros foi de 35 e o de maior número 11 mil. Este estudo, aplicado no período de agosto de 2018, 

proporcionou uma visão contrária da qual estamos acostumadas a lidar como futuras enfermeiras. O vídeo “Veja porque 

você NÃO DEVE tomar VACINAS” em especial, se destaca por relatar a utilização de componentes, como mercúrio, alumínio 

e formaldeído, descritos em bula de vacina, para justificar a repudia pela utilização das mesmas, alegando, eventos adversos  

e efeitos colaterais, conhecidos e desconhecidos, a longo prazo. Nos demais vídeos percebemos a ausência de  

embasamento científico, mas sim crenças populares, especulações sobre  possíveis  exterminações  em  massa, 

disseminações de boatos inverídicos ou de casos específicos que ocorreram com outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que a quantidade de vídeos e páginas encontradas nas mídias sociais citadas foi menor do que esperávamos, 

mas com mais visualizações do que acreditávamos. Com relação ao conteúdo, avaliamos que, por falta de informações 

científicas, essas postagens acabam sendo desmoralizadas, visto que os próprios partidários falam anonimamente sobre o 

assunto. 
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TITULO Mídias sociais: a influência negativa que elas exercem sobre a vacinação. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em 1978, Edward Jenner, médico inglês descobriu a vacina, palavra que deriva do latim “vaccinae”, que significa vaca1. 

Segundo o dicionário, vacina significa: “suspensão de microrganismo, mortos ou atenuados, induzidas em um organismo a 

fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante”1. Nos últimos anos as pessoas 

questionam cada vez mais sobre as vacinas, se devem ou não vacinar as crianças, quais são os efeitos colaterais e se estas 

possuem efetivamente benefícios para a imunização na infância1. A imunidade criada através da vacina baseia-se na 

capacidade de reação do organismo, ao produzir anticorpos que combatem esses agentes1. As mídias sociais como 

Facebook® e o YouTube® compartilham de informações diferentes dos benefícios que a vacina promove, os motivos são 

variados, como a existência de substâncias proibidas na composição da vacina (mercúrio), medo a reações, extermínios de 

uma parcela da humanidade, administração das vacinas de forma compulsória em pessoas saudáveis2. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar e analisar mídias sociais que disseminam informações negativas contra a vacinação. 

 

Essa pesquisa foi realizada através das mídias sociais Facebook® e YouTube®, visando analisar os vídeos mais acessados. 

METODOLOGIA Como método de busca foram utilizados os seguintes descritores: Não vacinação, campanha contra-vacinação, antivacina, 

campanha antivacina e movimento antivacina. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Como fruto da pesquisa foram encontrados 15 vídeos na rede social YouTube® e 3 páginas no Facebook®, o vídeo com 

menor número de acessos foi de 4.123 visualizações e o maior de 252.022 visualizações. No Facebook® a página com 

menor número de membros foi de 35 e o de maior número 11 mil. Este estudo, aplicado no período de agosto de 2018, 

proporcionou uma visão contrária da qual estamos acostumadas a lidar como futuras enfermeiras. O vídeo “Veja porque 

você NÃO DEVE tomar VACINAS” em especial, se destaca por relatar a utilização de componentes, como mercúrio, alumínio 

e formaldeído, descritos em bula de vacina, para justificar a repudia pela utilização das mesmas, alegando, eventos adversos  

e efeitos colaterais, conhecidos e desconhecidos, a longo prazo. Nos demais vídeos percebemos a ausência de  

embasamento científico, mas sim crenças populares, especulações sobre  possíveis  exterminações  em  massa, 

disseminações de boatos inverídicos ou de casos específicos que ocorreram com outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que a quantidade de vídeos e páginas encontradas nas mídias sociais citadas foi menor do que esperávamos, 

mas com mais visualizações do que acreditávamos. Com relação ao conteúdo, avaliamos que, por falta de informações 

científicas, essas postagens acabam sendo desmoralizadas, visto que os próprios partidários falam anonimamente sobre o 

assunto. 
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TITULO Mídias sociais: a influência negativa que elas exercem sobre a vacinação. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em 1978, Edward Jenner, médico inglês descobriu a vacina, palavra que deriva do latim “vaccinae”, que significa vaca1. 

Segundo o dicionário, vacina significa: “suspensão de microrganismo, mortos ou atenuados, induzidas em um organismo a 

fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante”1. Nos últimos anos as pessoas 

questionam cada vez mais sobre as vacinas, se devem ou não vacinar as crianças, quais são os efeitos colaterais e se estas 

possuem efetivamente benefícios para a imunização na infância1. A imunidade criada através da vacina baseia-se na 

capacidade de reação do organismo, ao produzir anticorpos que combatem esses agentes1. As mídias sociais como 

Facebook® e o YouTube® compartilham de informações diferentes dos benefícios que a vacina promove, os motivos são 

variados, como a existência de substâncias proibidas na composição da vacina (mercúrio), medo a reações, extermínios de 

uma parcela da humanidade, administração das vacinas de forma compulsória em pessoas saudáveis2. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar e analisar mídias sociais que disseminam informações negativas contra a vacinação. 

 

Essa pesquisa foi realizada através das mídias sociais Facebook® e YouTube®, visando analisar os vídeos mais acessados. 

METODOLOGIA Como método de busca foram utilizados os seguintes descritores: Não vacinação, campanha contra-vacinação, antivacina, 

campanha antivacina e movimento antivacina. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Como fruto da pesquisa foram encontrados 15 vídeos na rede social YouTube® e 3 páginas no Facebook®, o vídeo com 

menor número de acessos foi de 4.123 visualizações e o maior de 252.022 visualizações. No Facebook® a página com 

menor número de membros foi de 35 e o de maior número 11 mil. Este estudo, aplicado no período de agosto de 2018, 

proporcionou uma visão contrária da qual estamos acostumadas a lidar como futuras enfermeiras. O vídeo “Veja porque 

você NÃO DEVE tomar VACINAS” em especial, se destaca por relatar a utilização de componentes, como mercúrio, alumínio 

e formaldeído, descritos em bula de vacina, para justificar a repudia pela utilização das mesmas, alegando, eventos adversos  

e efeitos colaterais, conhecidos e desconhecidos, a longo prazo. Nos demais vídeos percebemos a ausência de  

embasamento científico, mas sim crenças populares, especulações sobre  possíveis  exterminações  em  massa, 

disseminações de boatos inverídicos ou de casos específicos que ocorreram com outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que a quantidade de vídeos e páginas encontradas nas mídias sociais citadas foi menor do que esperávamos, 

mas com mais visualizações do que acreditávamos. Com relação ao conteúdo, avaliamos que, por falta de informações 

científicas, essas postagens acabam sendo desmoralizadas, visto que os próprios partidários falam anonimamente sobre o 

assunto. 
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TITULO Mídias sociais: a influência negativa que elas exercem sobre a vacinação. 
 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Em 1978, Edward Jenner, médico inglês descobriu a vacina, palavra que deriva do latim “vaccinae”, que significa vaca1. 

Segundo o dicionário, vacina significa: “suspensão de microrganismo, mortos ou atenuados, induzidas em um organismo a 

fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante”1. Nos últimos anos as pessoas 

questionam cada vez mais sobre as vacinas, se devem ou não vacinar as crianças, quais são os efeitos colaterais e se estas 

possuem efetivamente benefícios para a imunização na infância1. A imunidade criada através da vacina baseia-se na 

capacidade de reação do organismo, ao produzir anticorpos que combatem esses agentes1. As mídias sociais como 

Facebook® e o YouTube® compartilham de informações diferentes dos benefícios que a vacina promove, os motivos são 

variados, como a existência de substâncias proibidas na composição da vacina (mercúrio), medo a reações, extermínios de 

uma parcela da humanidade, administração das vacinas de forma compulsória em pessoas saudáveis2. 
 

 

 
OBJETIVOS Identificar e analisar mídias sociais que disseminam informações negativas contra a vacinação. 

 

Essa pesquisa foi realizada através das mídias sociais Facebook® e YouTube®, visando analisar os vídeos mais acessados. 

METODOLOGIA Como método de busca foram utilizados os seguintes descritores: Não vacinação, campanha contra-vacinação, antivacina, 

campanha antivacina e movimento antivacina. 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Como fruto da pesquisa foram encontrados 15 vídeos na rede social YouTube® e 3 páginas no Facebook®, o vídeo com 

menor número de acessos foi de 4.123 visualizações e o maior de 252.022 visualizações. No Facebook® a página com 

menor número de membros foi de 35 e o de maior número 11 mil. Este estudo, aplicado no período de agosto de 2018, 

proporcionou uma visão contrária da qual estamos acostumadas a lidar como futuras enfermeiras. O vídeo “Veja porque 

você NÃO DEVE tomar VACINAS” em especial, se destaca por relatar a utilização de componentes, como mercúrio, alumínio 

e formaldeído, descritos em bula de vacina, para justificar a repudia pela utilização das mesmas, alegando, eventos adversos  

e efeitos colaterais, conhecidos e desconhecidos, a longo prazo. Nos demais vídeos percebemos a ausência de  

embasamento científico, mas sim crenças populares, especulações sobre  possíveis  exterminações  em  massa, 

disseminações de boatos inverídicos ou de casos específicos que ocorreram com outros. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Concluímos que a quantidade de vídeos e páginas encontradas nas mídias sociais citadas foi menor do que esperávamos, 

mas com mais visualizações do que acreditávamos. Com relação ao conteúdo, avaliamos que, por falta de informações 

científicas, essas postagens acabam sendo desmoralizadas, visto que os próprios partidários falam anonimamente sobre o 

assunto. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO Um diálogo sobre os direitos do paciente: abordagem e humanização 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

Existem preceitos que os profissionais e locais de atendimento de saúde devem levar em consideração para resguardar a 

ética da conduta profissional e a saúde dos pacientes. Essas garantias são chamadas de Direitos do Paciente e abrangem 

fatores como, atendimento digno, autonomia e informação. (1) (2) No Brasil, os princípios dos direitos do paciente 

encontram-se na Constituição Federal do Brasil, Código Civil Brasileiro, Código Penal Brasileiro, Código de Defesa do 

Consumidor, Estatutos, Lei dos Planos de Saúde e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, códigos de ética das 

profissões, resoluções do Conselho Federal de Medicina, declarações internacionais de princípios, normas de pesquisa com 

seres humanos, normas do Ministério da Saúde, legislação esparsa e jurisprudência. Contudo, apesar de todas essas 

conquistas, ainda não existe um código legal único dos direitos do paciente (3) (4). 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Trata-se de uma revisão da literatura, realizada entre junho de 2000 e janeiro de 2018 baseada em consultas de artigos 

científicos em periódicos selecionados. A busca se deu entre fevereiro e Abril de 2018, utilizando os descritores direitos do 

paciente, ética médica, bioética, autonomia, assistência à saúde e humanização em saúde. 
 

 

 

METODOLOGIA 
O objetivo do trabalho é analisar o processo de evolução dos direitos dos pacientes no Brasil e discutir sobre os atuais 

instrumentos que garantem esses direitos. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

Evidenciou-se que legislações, estatutos, normas e disposições que garantem e ratificam os direitos dos pacientes existem, 

deliberam e normatizam de forma assegurar juridicamente a atividade assistencial de saúde visando um atendimento digno, 

respeitoso, coerente e autônomo por parte dos pacientes. O grande desafio que se põe é conscientizar tanto os profissionais 

da saúde como a população acerca dos direito dos pacientes para que então se possa colocar efetivamente em prática  

todos os direitos já existentes a todos os pacientes em todos os níveis da assistência à saúde. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

É possível concluir que, apesar da existência de apoios legais, os direitos dos pacientes ainda são, por muitas vezes, 

desrespeitados ou caem no esquecimento. Isso ocorre pois, grande parte dos cidadãos não é devidamente informado acerca 

da legislação. Assim, faz-se necessário que o acolhimento respeitoso e a conduta apropriada façam parte da rotina dos 

profissionais de saúde, que devem auxiliar seus pacientes no que se refere aos direitos e responsabilidades. 
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TITULO CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO CATETER SHILLEY 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCAO 

INTRODUÇÃO: Insuficiência renal crônica é uma síndromede incapacidade dos rins executarem suas principais funções tais 

como a formação da urina, a excreção de produtos residuais, o equilíbrio hidroeletrolítico, entre outros. E por conseqüência, 

essas substâncias se acumulam, provocando manifestações cardíacas e neurológicas graves. O tratamento é o  

procedimento dialítico que requer o uso do cateter de uso temporário ou permanente. O cateter de Shilley utilizado em 

procedimento dialítico,apresenta praticidade,rapidez na implantação, e possibilidade de uso imediato, porém requer 

cuidados mais específicos. A não preservação adequada deste cateter pode acarretar complicações e influenciar numa 

infecção. Coube ao presente estudo identificar quais as principais medidas preventivas e de manutenção do cateter de 

Shilley frente a enfermagem? 1,2 
 

 

 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Descrever as principais medidas preventivas e de manutenção do cateter de Shilley frente aos cuidados de 

enfermagem . 
 

METODOLOGIA: Esta é uma pesquisa de Revisão Bibliográfica realizada nas bases de dados LILACS e BDENF, utilizando os 

METODOLOGIA 
seguintes descritores: Cateteres de demora; Cateteres venosos centrais; Cateteres; Dialise Renal; Assistência de 

enfermagem.Foram definidos os seguintes critérios para inclusão de artigos:textos completos, idioma português, publicados 

no período de 2007-2018, 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

RESULTADO E DISCUSSÃO: Foram selecionadas inicialmente, 97 referências bibliográficas que após aplicação dos critérios 

de inclusão estabelecidos e leitura crítica resultou em uma amostra de 5 artigos.Dos artigos selecionados se pode observar 

que três referem que a desinfecção do hub ao administrar medicamentos é uma ação preventiva eficaz.3 Dois artigos 

enfatizam a importância de toda equipe multidisciplinar estar orientada sobre a infecção associada a este cateter porem, 

existem condutas, no caso ações educativas para a equipe de enfermagem.3 Outro aspecto importante evidenciado em 

apenas um dos artigos se refere ao paciente como publico alvo devido ao seu autocuidado com o cateter. Os demais artigos 

dão ênfase à manipulação do dispositivo pela equipe de enfermagem e medica. 4 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

CONCLUSÃO: Como resultado desta revisão bibliográfica, ressalta- se que os estudos apontam medidas de prevenção para 

manter o cateter em uso, sendo uma delas a lavagem das mãos como a mais eficaz porem foi considerado extremamente 

limitado.Evidenciado que ações educativas devem ser implementadas para ambos. 
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TITULO Fototerapia: Frequência e avaliação dos conhecimentos da Equipe de Enfermagem 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A icterícia é a coloração amarelada da pele, mucosas, e escleróticas, devido ao aumento da concentração da bilirrubina. É 

uma das alterações mais frequentes no recém-nascido1-4. A fototerapia é a forma de terapêutica não invasiva que utiliza as 

propriedades da luz. Este estudo trará aporte para a implementação de medidas educativas visando a melhoria da qualidade 

da assistência prestada. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Realizar levantamento da frequência de hiperbilirrubinemia com necessidade de uso de fototerapia e identificar o 

conhecimento da equipe de enfermagem relacionado ao RN em fototerapia. 
 

Os dados foram coletados no período de julho a agosto de 2018. Participaram do estudo 11 profissionais de enfermagem, 

que responderam ao questionário sobre o uso e cuidados com a fototerapia, que desenvolvem atividades no setor de 

METODOLOGIA 
Alojamento Conjunto de um hospital da Zona Norte do município São Paulo. Foi realizado também um levantamento da 

ocorrência de hiperbilirrubinemia com necessidade de uso de fototerapia, através de consulta do prontuário do RN. Aprovado 

no CEP da UNISA (CAAE: 89534218.0.0000.0081) e Hospital Municipal e Maternidade-Escola Dr.Mário de Moraes 

Altenfelder Silva(CAAE: 89534218.0.3001.5454). 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

Foi identificado que 81,8% dos entrevistados apontam a necessidade da realização de exame físico e laboratoriais para o 

início do tratamento em fototerapia, como é indicado na literatura para se orientar o diagnóstico e estabelecer o tratamento 

a ser realizado5,6. Sobre os cuidados necessários ao RN em fototerapia foram lembrados: monitorização da temperatura e 

manutenção do aleitamento materno por 100% dos deles, a mudança de decúbito por 90%, retirada da proteção ocular 

durante a amamentação 80%, aferição de peso diária por 70%. Nas complicações e efeitos colaterais ao RN em fototerapia 

90% lembraram-se das queimaduras e possível lesão de retina, 81,2%, do aumento do número de evacuações, 72,73% dos 

efeitos negativos no relacionamento mãe-RN, 63,64% desidratação, eritema e lesões cutâneas, 54,55% síndrome do menino 

bronzeado, somente 27,27% lembraram-se das alterações de hemácias. O RN em fototerapia tem grande risco de 

desenvolver desidratação, em consequência da alteração gastrointestinal, a fototerapia provoca o aumento de perdas 

insensíveis de água6. A realizar o levantamento sobre os RNs em fototerapia foram identificados 27 casos em 30 dias, que 

ficaram em média 2,5 dias em fototerapia com Bilitron Bed, com média de idades gestacional pelo ultrassom de 38 1/2 

semanas. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A ocorrência do uso de fototerapia é constante no setor estudado, sendo necessário o conhecimento integral dos cuidados 

prestados ao RN em fototerapia, assim fica evidenciado que mesmo com o bom conhecimento dos profissionais 

treinamentos contínuos devem ser realizados para tornar ainda melhor a assistência prestada ao RN. 
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TITULO Checklist de cirurgia segura 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A lista de verificação na sala cirúrgica ou também conhecida como Checklist de Cirurgia Segura é um instrumento de 

trabalho utilizado em centros cirúrgicos de todo mundo (1). Com este instrumento é obedecido um padrão conforme a 

Organização Mundial de Saúde determina para cada momento de verificação em três etapas: a primeira checagem (Sing in) 

antes da indução anestésica, a Segunda checagem (time out) é realizado antes da incisão cirúrgica ambas as etapas com o 

paciente em sala cirúrgica, e a última checagem (Sing out) no término do procedimento antes da saída do paciente de sala 

cirúrgica (2). 
 

 

 
OBJETIVOS Apresentar o instrumento Checklist de Cirurgia Segura e apresentar alguns resultados do uso desse instrumento. 

 

Pesquisa bibliográfica realizada no portal da Biblioteca Virtual em Saúde, considerando as bases de dados bibliográficos 

LILACS e BDENF. A expressão de pesquisa utilizada foi: “cirurgia segura”, “segurança do paciente” e “lista de checagem”. 

METODOLOGIA Como critérios de inclusão foram usados os seguintes filtros: idioma português, tipo de publicação: artigo científico. O 

corpus amostral foi constituído por oito materiais bibliográficos. Para descrever o primeiro objetivo, foi acessado o Manual 

de Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, editado pelo Ministério da Saúde (1) 
 

 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

O modelo de checagem orientado pela 57ª Assembleia da Saúde Mundial inclui três itens: a) Sign in- paciente confirmado 

com identidade, sítio cirúrgico demarcado, procedimento, verificação de segurança anestesia concluída, alergia conhecida 

ou não, via aérea difícil/risco de aspiração, risco de perda sanguínea. b) Time out – confirmação de todos os membros da 

equipe cirúrgica nome e função, confirmaram do paciente do procedimento e lateralidade, checagem dos materiais 

cirúrgicos e anestésicos, integrados e do tempo de procedimento, antibiótico profilático realizado e exames em sala e c) 

Sign. out: contagem de compressa e gazes, peça para anatomia patológica identificada, amostra biológicas identificados, 

confirmando o nome do procedimento final. Quanto à aplicabilidade do instrumento, estudos referem que a aplicabilidade do 

checklist assegura que elementos chaves de segurança complementam as metas internacionais de segurança do paciente 

(3), visando assim a qualidade na assistência ao paciente no centro cirúrgico, em locais onde os profissionais não foram 

devidamente treinados os checklist deve retrospecto ruim com pouca aceitação pelas equipes (4). Porém, todos os estudos 

demonstraram que a lista de checagem tem baixo custo para uma segurança do paciente, também estudos mostra que 

houve uma diminuição da infecção de sítio cirúrgico (5). 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Com a pesquisa foi possível descrever os dados que compõem o Checklist Cirurgia Segura e um instrumento onde a sua 

aplicabilidade deve ser coordenada por um profissional enfermeiro que conheça todas as etapas, da lista de verificação e 

que engaje o comprometimento de toda a equipe cirúrgica melhorando a comunicação, deixando assim as intercorrências 

quando há menos estressante, revendo assim a melhor assistência no período pós cirúrgico para o paciente. 
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TITULO 'A escravidão no Brasil precisamente no Rio de Janeiro' Cemiterio dos pretos novos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A temática dessa pesquisa é a escravidão no Brasil mais precisamente na cidade do Rio do Janeiro, contextualizando o 

cemitério dos pretos novos que se localizava próximo ao cais do Valongo, nos anos de 1769 e 1830 na região portuária, lugar 

em que chegava em navios negreiros milhões de homens e mulheres vindos compulsoriamente do continente Africano. As 

condições dentro dos navios negreiros eram precárias e insalubres, negros recém-chegados já doentes ou mesmo mortos 

seus corpos quando não eram lançados ao mar, seus corpos eram jogados em um local próximo ao porto do Rio de Janeiro 

onde ficava a construção da capela de Santa Rita e também eram depositados o lixo doméstico nesse mesmo lugar. Como 

os corpos não eram devidamente sepultados e/ou encobertos a situação do cemitério estava causando danos à saúde das 

pessoas que moravam nessa região e por esse motivo, foi determinado pelo fim do cemitério e com o tempo o terreno foi 

tomado por construções de moveis em 1866. E, 1996 mais de cem anos depois um casal que havia adquirido uma casa no 

mesmo local que se encontrava o cemitério porém aterrado, acidentalmente foram descobertos uma serie de ossada e após 

algumas investigações descobriram que ali naquele mesmo lugar se tratava do cemitério dos pretos novos e que atualmente 

deu lugar para o instituto de pesquisa e memória dos pretos novos. Esse trabalho pretendeu-se responder as seguintes 

problematizações: Qual a importância da preservação da memória histórica para um país como Brasil que há pouca 

valorização de sua própria história? E qual(is) as políticas públicas que contribuem para promoção e fortalecimento da 

herança africana. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Compreender a importância da preservação da memória histórica no Brasil e a contribuição de políticas públicas para 

promoção e fortalecimento da herança africana e como utilizar esses mecanismos no combate ao racismo. 
 

A fonte material utilizada para presente pesquisa é obra a flor da terra: cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro de Júlio 

METODOLOGIA César Medeiros da Silva, publicado em 2007. E analise para tratamento da fonte será a partir de História e Memória de 

Jacques Le Goff, a edição utilizada é de 2003. 
 

 
RESULTADOS 

O conceito dessa pesquisa se apoiou é analise da memória como elemento essencial para a identidade individual e/ou 

coletiva de uma sociedade e esta interligada com aspectos biológicos e psíquicos, para Le Goff a memória coletiva é 

importante na luta das forças sociais pelo poder. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Ao longo dessa pesquisa entendemos que o negro sempre foi excluído da sociedade, desqualificado como agente histórico, 

ranço herdado por mais de 300 anos de escravidão e mesmo após abolição essa mentalidade permanece ainda em nossos 

dias, e por isso que preservar a memória como do cemitério dos pretos novos é importante para valorização da cultura afro- 

brasileira. 
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TITULO UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE RÍCINO NO CONTROLE DA OLEOSIDADE DA PELE FACIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Sua principal função biológicas é a proteção.1 Devido á classificação de 

Baummann (2008) podemos classificar 16 possíveis tipos de pele.1 A pele oleosa se caracteriza pele aparência brilhante e 

sebosa.2 Essa oleosidade é produzida pelas glândulas sebáceas. 2 Os ácidos graxos são removidos diariamente da pele por 

diversos fatores o que ativa uma maior produção de sebo.2 O óleo de rícino é rico em retinóides e ácidos graxos que usado 

na forma tópica auxilia na regulação da produção de sebo das glândulas sebáceas.3 A principal aplicação desses óleos na 

dermatologia é como fonte de ácidos graxos e antioxidantes para reposição da barreira de proteção da pele. 3 Devido à 

preocupação com a beleza dos consumidores, o mercado dermatológico e estético apresenta constante crescimento. 4 Uma 

pele saudável e com aspecto agradável é considerada essencial para o bem-estar e movimento no mercado de cosméticos. 

Contudo, o desenvolvimento de novos produtos e tratamentos com foco na pele, deve escolher matérias-primas adequadas a 

cada tipo de pele. 5 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificação do óleo de rícino em voluntárias de pele oleosa, como alternativa aos retinóides tradicionalmente indicados para 

peles oleosas. 
 

Foi uma pesquisa exploratória e comparativa na qual os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo que 

consistiu na observação dos fatos, como ocorre espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis, foram 

METODOLOGIA buscadas informações por fonte secundaria aplicações de questionário. Os resultados foram tratados em pesquisa 

qualitativa e os resultados traduzidos em conceitos e ideias. A pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro – 

Campus I. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 82713618200000081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 8 participantes, 7 sentiram uma grande diminuição da oleosidade, notaram essa mudança a partir da 5 sessão. Além da 

oleosidade as participantes relataram a diminuição de acne e comedões. O óleo de rícino possui grande quantidade de 

nutrientes em benefícios gerais do corpo, anti-inflamatario e antibacteriana, rico em ricinooleico que combate as bactérias 

causadoras de acne. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este trabalho teve a total transparência de que cada organismo responde de uma forma diferente ao uso tópico do óleo de 

rícino, sendo que os resultados foram positivos em questão ao controle da oleosidade e prevenção de comedões e acne. 
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TITULO UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE RÍCINO NO CONTROLE DA OLEOSIDADE DA PELE FACIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Sua principal função biológicas é a proteção.1 Devido á classificação de 

Baummann (2008) podemos classificar 16 possíveis tipos de pele.1 A pele oleosa se caracteriza pele aparência brilhante e 

sebosa.2 Essa oleosidade é produzida pelas glândulas sebáceas. 2 Os ácidos graxos são removidos diariamente da pele por 

diversos fatores o que ativa uma maior produção de sebo.2 O óleo de rícino é rico em retinóides e ácidos graxos que usado 

na forma tópica auxilia na regulação da produção de sebo das glândulas sebáceas.3 A principal aplicação desses óleos na 

dermatologia é como fonte de ácidos graxos e antioxidantes para reposição da barreira de proteção da pele. 3 Devido à 

preocupação com a beleza dos consumidores, o mercado dermatológico e estético apresenta constante crescimento. 4 Uma 

pele saudável e com aspecto agradável é considerada essencial para o bem-estar e movimento no mercado de cosméticos. 

Contudo, o desenvolvimento de novos produtos e tratamentos com foco na pele, deve escolher matérias-primas adequadas a 

cada tipo de pele. 5 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificação do óleo de rícino em voluntárias de pele oleosa, como alternativa aos retinóides tradicionalmente indicados para 

peles oleosas. 
 

Foi uma pesquisa exploratória e comparativa na qual os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo que 

consistiu na observação dos fatos, como ocorre espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis, foram 

METODOLOGIA buscadas informações por fonte secundaria aplicações de questionário. Os resultados foram tratados em pesquisa 

qualitativa e os resultados traduzidos em conceitos e ideias. A pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro – 

Campus I. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 82713618200000081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 8 participantes, 7 sentiram uma grande diminuição da oleosidade, notaram essa mudança a partir da 5 sessão. Além da 

oleosidade as participantes relataram a diminuição de acne e comedões. O óleo de rícino possui grande quantidade de 

nutrientes em benefícios gerais do corpo, anti-inflamatario e antibacteriana, rico em ricinooleico que combate as bactérias 

causadoras de acne. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este trabalho teve a total transparência de que cada organismo responde de uma forma diferente ao uso tópico do óleo de 

rícino, sendo que os resultados foram positivos em questão ao controle da oleosidade e prevenção de comedões e acne. 
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TITULO UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE RÍCINO NO CONTROLE DA OLEOSIDADE DA PELE FACIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A pele é o maior órgão do corpo humano. Sua principal função biológicas é a proteção.1 Devido á classificação de 

Baummann (2008) podemos classificar 16 possíveis tipos de pele.1 A pele oleosa se caracteriza pele aparência brilhante e 

sebosa.2 Essa oleosidade é produzida pelas glândulas sebáceas. 2 Os ácidos graxos são removidos diariamente da pele por 

diversos fatores o que ativa uma maior produção de sebo.2 O óleo de rícino é rico em retinóides e ácidos graxos que usado 

na forma tópica auxilia na regulação da produção de sebo das glândulas sebáceas.3 A principal aplicação desses óleos na 

dermatologia é como fonte de ácidos graxos e antioxidantes para reposição da barreira de proteção da pele. 3 Devido à 

preocupação com a beleza dos consumidores, o mercado dermatológico e estético apresenta constante crescimento. 4 Uma 

pele saudável e com aspecto agradável é considerada essencial para o bem-estar e movimento no mercado de cosméticos. 

Contudo, o desenvolvimento de novos produtos e tratamentos com foco na pele, deve escolher matérias-primas adequadas a 

cada tipo de pele. 5 
 

 

 

OBJETIVOS 
Verificação do óleo de rícino em voluntárias de pele oleosa, como alternativa aos retinóides tradicionalmente indicados para 

peles oleosas. 
 

Foi uma pesquisa exploratória e comparativa na qual os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo que 

consistiu na observação dos fatos, como ocorre espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis, foram 

METODOLOGIA buscadas informações por fonte secundaria aplicações de questionário. Os resultados foram tratados em pesquisa 

qualitativa e os resultados traduzidos em conceitos e ideias. A pesquisa foi realizada na Universidade Santo Amaro – 

Campus I. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob CAAE: 82713618200000081. 
 

 
 

RESULTADOS 

Das 8 participantes, 7 sentiram uma grande diminuição da oleosidade, notaram essa mudança a partir da 5 sessão. Além da 

oleosidade as participantes relataram a diminuição de acne e comedões. O óleo de rícino possui grande quantidade de 

nutrientes em benefícios gerais do corpo, anti-inflamatario e antibacteriana, rico em ricinooleico que combate as bactérias 

causadoras de acne. 
 

 

 

CONCLUSOES 
Este trabalho teve a total transparência de que cada organismo responde de uma forma diferente ao uso tópico do óleo de 

rícino, sendo que os resultados foram positivos em questão ao controle da oleosidade e prevenção de comedões e acne. 
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TITULO Análise da importância da gestão dos equipamentos de proteção auditiva 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Atualmente a maioria das empresas desempenham as exigências da norma, porém sem nenhuma metodologia específica, 

muitas vezes deixam de cumprir algumas dessas obrigatoriedades e falha nesse processo pode ocasionar prejuízos para os 

trabalhadores e para a empresa como às ações trabalhistas. Diante do exposto o problema de pesquisa é: Como a 

implantação de uma estrutura de gestão do EPA em uma empresa que possui o agente físico ruído irá contribuir de forma 

eficaz na qualidade de vida do trabalhador? 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Analisar a importância da Gestão do Equipamento de Proteção Auditiva (EPA) para manter a saúde dos trabalhadores. E 

ainda tem como objetivos específicos: apresentar todas as etapas que envolvem a Gestão do EPA; verificar os benefícios da 

implantação da Gestão de EPA; discutir sobre o processo de implantação de Gestão de EPA. 
 

 

 
O estudo da análise de Gestão de EPA poderá ser de grande importância para empresas que fornecem o EPA como medida 

preventiva para perda auditiva e conforto na utilização do mesmo, pois esse modelo de Gestão auxilia na qualidade, na 

METODOLOGIA produtividade, na prevenção de doenças, vale no cumprimento das normas, aos profissionais envolvidos na Segurança do 

Trabalho que terão uma melhor organização nos aspectos relacionados com os EPA, trará benefícios e conhecimento para 

os trabalhadores. 

RESULTADOS 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Por fim, esse estudo possibilitou verificar que a viabilidade de se ter uma Gestão de EPA em grandes organizações é de 

extrema importância para a melhora da qualidade de vida, beneficiando o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. A 

melhor indicação de EPA é aquela que o usuário aprova e está disposto a usar, ou seja, a aceitação na utilização irá 

contribuir para o sucesso do programa de prevenção, pois a exposição ao ruído além de desencadear a perda auditiva, pode 

causar alterações extra auditivas como zumbido, cefaleia, alterações gastrointestinais, impotência sexual dentre outros. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, fazer compras e até realizar operações bancárias 

no conforto da sua casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço estão 

seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de profissionais 

especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, fazer compras e até realizar operações bancárias 

no conforto da sua casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço estão 

seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de profissionais 

especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, fazer compras e até realizar operações bancárias 

no conforto da sua casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço estão 

seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de profissionais 

especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, fazer compras e até realizar operações bancárias 

no conforto da sua casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço estão 

seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de profissionais 

especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, fazer compras e até realizar operações bancárias 

no conforto da sua casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço estão 

seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de profissionais 

especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
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TITULO Efeitos da Hidroterapia na recuperação do equilíbrio e prevenção de quedas em idosos 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

Atualmente, o envelhecimento populacional é um fenômeno universal, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em 

desenvolvimento para isso tem se colocado em questões políticas de saúde contribuindo para que mais pessoas atinjam 

idades avanças com o melhor estado de saúde passando por um envelhecimento ativo e saudável. ¹ O processo de 

envelhecimento promove modificações no corpo, como redução de massa muscular que reduz força muscular, assim como 

diminuição de densidade óssea que enfraquece o componente esquelético do indivíduo, fazendo com que ele fique mais 

fragilizado, são aspectos que refletem na sua postura, na marcha e no equilíbrio e são fatores que facilitam o evento de 

quedas em idosos. ² A hidroterapia é um recurso que usa dos princípios físicos da água associado á cinesioterapia sendo 

uma das atividades ideais para prevenir, retardar ou melhorar as disfunções físicas decorrentes do envelhecimento. Sendo 

um recurso frequentemente utilizado e indicado para a população idosa por ser um ambiente seguro, menos sujeito a 

quedas e com boa aceitação ao tratamento. ² 
 

 

 

OBJETIVOS 
O Objetivo desse estudo é identificar através de uma análise literária o efeito da hidroterapia na recuperação do equilíbrio e 

prevenção de quedas em idosos. 
 

Foi realizada uma análise literária que apresentassem data de publicação entre 2008 á 2018. Foram considerados artigos em 

METODOLOGIA idiomas português e inglês, utilizando as bases de dados como Scielo, PubMed, Google acadêmico, Lilacs, para dar 

contribuição á pesquisa e atender o objetivo proposto. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Conforme estudo realizado por Fravetto et. al os exercícios realizados na piscina ajudam na manutenção e melhora do 

equilíbrio, pois auxilia no aprimoramento das condições de receber informações sensoriais do sistema vestibular, somato- 

sensorial e visual, ativando os músculos antigravitacionais, realizando a reestruturação do equilíbrio que por sua vez auxilia 

na prevenção de futuras quedas. As propriedades físicas da água, associada aos exercícios da hidrocinesioterapia cumprem  

a maioria dos objetivos proposto para um programa de reabilitação. O meio líquido é adequada na pratica de exercícios para 

a população idosa decorrente de alguns fatores benéficos como o atendimento em grupo facilitando a interação e a 

socialização melhorando e recuperando os aspectos funcionais, autoestima e autoconfiança. ³ 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo é possível identificar a concordância dos autores no que se refere 

ao tratamento fisioterapêutico na Hidroterapia em idosos que sofrem com distúrbios de desequilíbrio e quedas. A 

Hidroterapia, além de promover benefícios como à melhora do equilíbrio, aumento de flexibilidade e força muscular, trás 

independência funcional e melhora da qualidade de vida para os idosos. 
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TITULO Controle de Qualidade de óleo essencial de Melaleuca alternifólia Cheel (Myratacea) comercializados na cidade de São Paulo 

 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Melaleuca alternifólia (Myraceae) é uma árvore de origem Australiana, de onde é extraído o óleo essencial amplamente 

utilizado devido usa ação antimicrobiana, antiinflamatória e antiviral. O mesmo é comercializado pelo mundo em forma de 

óleo essencial e empregado em cosméticos e produtos para a higiene pessoal, tratando micoses de unha e pele, feridas, 

queimaduras, dor de garganta, acne e outros problemas de saúde. Essas ações são consequência da presença de 

metabólitos secundários na espécie, principalmente o óleo essencial. Os óleos essenciais podem ser adulterados de formas 

diversas, por exemplo, pela adição de um óleo fixo de menor valor. O controle de qualidade de óleos essenciais permite 

identificar possíveis adulterações, avaliar a eficácia, identidade e pureza. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Controle de qualidade de óleos essenciais de diferentes marcas vendidas na cidade de SP, visando identificar possíveis 

fraudes e avaliação de eficácia. 
 

Ensaios físico-químicos foram executados como: pH e densidade (Farmacopeia Brasileira 5a ed.). O perfil cromatográfico 

foi obtido por cromatografia em camada delgada utilizando como fase estacionária a sílica de gel 20F254 e fase móvel: 

METODOLOGIA tolueno - acetato de etila (80:20), a detecção foi feita utilizando camará de luz ultravioleta a 254 mm (Wagner,2010). A 

eficácia foi avaliada atraves de ensaios microbiológicos, nos quais foram utilizadas sepas ATCC de Staphylococcus aureus, 

E. coli, Streptococcus pyogenes, utilizando o método de difusão em Agar e halo de inibição. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

As análises físico-químicas mostraram que as três amostras apresentaram um perfil físico-químico semelhante, não houve 

variação no pH, densidade e a cromatografia mostrou o mesmo perfil cromatográfico. Este resultado mostra que as 

amostras não foram adulteradas e que correspondem a óleo de Melaleuca. As análises microbiológicas mostraram que as 

três amostras em análise inibiram o crescimento de Staphylococcus aureus, E.coli e S. pyogenes. Porém, a amostra B 

mostrou maior eficiência em relação aos outros óleos com um halo de inibição de 19,7mm. enquanto que as amostras A e C 

apresentaram halos de inibição de 15,2mm e 14,4mm respectivamente. Em uma próxima fase serão preparados gel e loção 

com extrato de Melaleuca. Como a amostra B apresentou maior eficácia no ensaio microbiológico foi selecionada para dar 

continuidade aos estudos. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

As 3 marcas de óleo essencial de Melaleuca não apresentaram adulteração e as características fisico-químicas são 

semelhantes. Apesar de todos os óleos se mostrarem eficazes contra os microrganismos testados, um deles apresentou 

maior potência, sendo este óleo essencial selecionado para dar continuidade ao projeto no desenvolvimento das 

formulações contendo óleo de Melaleuca 
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INTRODUCAO 

A violência doméstica assola muitas famílias ao redor do mundo há muito tempo, ela se manifesta de diversas maneiras, 

principalmente de forma física e psicológica, não apenas contra seus cônjuges, mas também contra os filhos, ela é 

desferida de maneira direta ou indireta, sendo aplicada diretamente a criança ou adolescente, bem como a visualização da 

violência aplicada a um ente próximo. Independente da maneira ou em quem a violência domestica é aplicada dentro da rede 

familiar, ela pode gerar diversos prejuízos aos membros destes. Nem todas as pessoas expostas à violência intrafamiliar 

sofrem complicações ou alguma forma de defasagem, porém a relação entre um lar conturbado e violento e o 

desenvolvimento satisfatório do individuo estão correlacionadas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem como objetivo abordar, avaliar e apresentar de que maneira o desenvolvimento dos filhos que são criados 

em um ambiente familiar violento podem ser afetados. 
 

METODOLOGIA Pesquisa em Livros e internet, como artigos científicos e acervos físicos ou digitais. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A violência doméstica contra a criança e o adolescente pode se dar de diversas maneiras, sendo essas aparentes ou não, 

como por exemplo, Manifestações físicas: contusões, fraturas múltiplas, queimaduras, lesões nas áreas genitais e 

transtornos psicológicos: aversão ao contato físico, episódios de medo e ansiedade, isolamento, retardos psicomotor, 

conduta agressiva, choro sem motivo aparente, mentiras, furtos, entre outros, os danos podem por vezes ser permanentes. 

Esses danos costumam causar algum tipo de prejuízo no desenvolvimento positivo e saudável, muitas vezes os filhos que 

passam por episódios de violência tendem a transferir os mesmos, no entendimento de que a violência é sempre um meio 

para um fim, repedindo e perpetuando a violência, pois a tem como “normal”. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Cada experiência vivenciada ao longo do desenvolvimento humano é muito significativa para a consolidação da maturidade 

emocional e também motora, por isso quando o individuo nasce e cresce em um ambiente intrafamiliar com violência, 

diversas são as negligencias e prejuízos, físicos e psicológicos, em casos graves de agressão há sequelas graves e 

irreparáveis, além de casos onde são desenvolvidos transtornos de ansiedade, depressão, prejuízo no processo de 

aprendizagem e etc, há também a transmissão de “cultura” para a próxima geração, haja visto que para este, a violência é 

normal e corriqueira, utilizada não apenas como forma de punição, justificada muitas vezes pelos pais como forma de 

correção e/ou castigo aplicadas aos filhos, mas também como imposição de respeito e manutenção no sentimento de 

domínio sobre o outro e soberania. 
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TITULO Como A Violência Doméstica Afeta O Desenvolvimento Dos Filhos. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

A violência doméstica assola muitas famílias ao redor do mundo há muito tempo, ela se manifesta de diversas maneiras, 

principalmente de forma física e psicológica, não apenas contra seus cônjuges, mas também contra os filhos, ela é 

desferida de maneira direta ou indireta, sendo aplicada diretamente a criança ou adolescente, bem como a visualização da 

violência aplicada a um ente próximo. Independente da maneira ou em quem a violência domestica é aplicada dentro da rede 

familiar, ela pode gerar diversos prejuízos aos membros destes. Nem todas as pessoas expostas à violência intrafamiliar 

sofrem complicações ou alguma forma de defasagem, porém a relação entre um lar conturbado e violento e o 

desenvolvimento satisfatório do individuo estão correlacionadas. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Esse artigo tem como objetivo abordar, avaliar e apresentar de que maneira o desenvolvimento dos filhos que são criados 

em um ambiente familiar violento podem ser afetados. 
 

METODOLOGIA Pesquisa em Livros e internet, como artigos científicos e acervos físicos ou digitais. 
 
 

 
 
 

RESULTADOS 

A violência doméstica contra a criança e o adolescente pode se dar de diversas maneiras, sendo essas aparentes ou não, 

como por exemplo, Manifestações físicas: contusões, fraturas múltiplas, queimaduras, lesões nas áreas genitais e 

transtornos psicológicos: aversão ao contato físico, episódios de medo e ansiedade, isolamento, retardos psicomotor, 

conduta agressiva, choro sem motivo aparente, mentiras, furtos, entre outros, os danos podem por vezes ser permanentes. 

Esses danos costumam causar algum tipo de prejuízo no desenvolvimento positivo e saudável, muitas vezes os filhos que 

passam por episódios de violência tendem a transferir os mesmos, no entendimento de que a violência é sempre um meio 

para um fim, repedindo e perpetuando a violência, pois a tem como “normal”. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Cada experiência vivenciada ao longo do desenvolvimento humano é muito significativa para a consolidação da maturidade 

emocional e também motora, por isso quando o individuo nasce e cresce em um ambiente intrafamiliar com violência, 

diversas são as negligencias e prejuízos, físicos e psicológicos, em casos graves de agressão há sequelas graves e 

irreparáveis, além de casos onde são desenvolvidos transtornos de ansiedade, depressão, prejuízo no processo de 

aprendizagem e etc, há também a transmissão de “cultura” para a próxima geração, haja visto que para este, a violência é 

normal e corriqueira, utilizada não apenas como forma de punição, justificada muitas vezes pelos pais como forma de 

correção e/ou castigo aplicadas aos filhos, mas também como imposição de respeito e manutenção no sentimento de 

domínio sobre o outro e soberania. 
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INTRODUCAO 

Caracterização físico química de folhas de Melissa officinalis L. Introdução: Melissa officinalis L. também conhecida como  

erva cidreira, ou melissa, pertence à família Lamiaceae, de origem Asiática e Europeia, cultivada no Brasil a mais de um 

século. O óleo essencial extraído da matéria fresca ou seca da planta é muito utilizado pelas indústrias farmacêuticas devido 

à sua atividade antioxidante, antimicótica, sedativa, antiviral, principalmente contra o vírus Herpes Simplex causador da 

herpes labial, antibacteriana, analgésico, relaxante, expectorante, antiespasmódico. Estudos que descrevem a atividade 

antiviral desta espécie, realizaram estudos com o extrato aquoso e etanólico. A Melissa officinalis tem sua monografia 

descrita na Farmacopéia Brasileira 5a ed. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivos: Avaliação de características organolépticas, triagem fitoquímica, perfil cromatográfico, quantificação de 

flavonoides e percentagem de óleo essencial para traçar um perfil cromatográfico das folhas de Melissa officinalis para 

identificação da planta e para que posteriormente possa ser utilizada em uma formulação para tratamento de herpes 

simples com extrato de Melissa officinalis. 
 

 

 
Metodologia: Foram avaliadas as características organolépticas de acordo com a Farmacopéia Brasileira 5a ed. A triagem 

fitoquímica foi realizada de acordo com Simões ET. AL. (2010). O perfil cromatográfico foi obtido por cromatografia em 

camada delgada pelo método de Sistema Ascendente em cuba de vidro com ambiente saturado; Sistema solvente: Acetato 

METODOLOGIA de etila / ácido acético glacial / água (100: 11: 11: 26), em placas de sílica gel GFT254 e observação das manchas por 

fluorescência em luz ultravioleta. A extração do óleo essencial foi realizada utilizando aparelho de devenger. Foram 

quantificados os flavonoides totais expressos como quercetina utilizando o método espectrofotométrico na região do visível 

após reação com cloreto de alumínio. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Resultado: A triagem fitoquímica evidenciou a presença de flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O teor de óleo 

essencial extraído das folhas frescas foi de 0,35%. O perfil cromatográfico permitiu ter um perfil para identificação da planta. 

O sistema solvente utilizado permite a visualização de flavonoides. O doseamento de flavonoides totais expressos como 

quercetina nas folhas foi de 144mg/mL. Os flavonoides serão utilizados como substância marcadora em extratos vegetais e 

formulações com esta espécie. Uma vez definidas as características das folhas de melissa será preparado o extrato glicólico 

para preparação de uma formulação para tratamento de herpes simples. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclusão As folhas de melissa contêm metabólitos com atividades farmacológicas. Nos ensaios foram identificados 

flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O sistema cromatográfico utilizado permitiu obter o perfil cromatográfico 

para avaliação da identidade e pureza do vegetal e será utilizado para controle de qualidade, assim como a quantificação de 

flavonoides totais. Ensaios futuros permitirão desenvolver uma formulação para tratamento de herpes simples com extrato 

de Melissa officinalis L. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Referências Bibliográficas: BRASIL. Farmacopeia Brasileira 5a Ed Agencia nacional de vigilância sanitária. Brasília: ANVISA, 

2010. SIMÕES, C.M.O. SCHENKIEL, E.P., GOSMANN, G., ET., AL., Farmacognosia do produto natural ao medicamento. 6a ed. 

Porto Alegre. Editora UFRGS, 2010. 



 

 

 
Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade 

 

2018 9580 Farmácia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3265145 - CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 

Marcia Eugenia Del Llano Archondo 
 
 

TITULO Caracterização físico química de folhas de Melissa officinalis L. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Caracterização físico química de folhas de Melissa officinalis L. Introdução: Melissa officinalis L. também conhecida como  

erva cidreira, ou melissa, pertence à família Lamiaceae, de origem Asiática e Europeia, cultivada no Brasil a mais de um 

século. O óleo essencial extraído da matéria fresca ou seca da planta é muito utilizado pelas indústrias farmacêuticas devido 

à sua atividade antioxidante, antimicótica, sedativa, antiviral, principalmente contra o vírus Herpes Simplex causador da 

herpes labial, antibacteriana, analgésico, relaxante, expectorante, antiespasmódico. Estudos que descrevem a atividade 

antiviral desta espécie, realizaram estudos com o extrato aquoso e etanólico. A Melissa officinalis tem sua monografia 

descrita na Farmacopéia Brasileira 5a ed. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivos: Avaliação de características organolépticas, triagem fitoquímica, perfil cromatográfico, quantificação de 

flavonoides e percentagem de óleo essencial para traçar um perfil cromatográfico das folhas de Melissa officinalis para 

identificação da planta e para que posteriormente possa ser utilizada em uma formulação para tratamento de herpes 

simples com extrato de Melissa officinalis. 
 

 

 
Metodologia: Foram avaliadas as características organolépticas de acordo com a Farmacopéia Brasileira 5a ed. A triagem 

fitoquímica foi realizada de acordo com Simões ET. AL. (2010). O perfil cromatográfico foi obtido por cromatografia em 

camada delgada pelo método de Sistema Ascendente em cuba de vidro com ambiente saturado; Sistema solvente: Acetato 

METODOLOGIA de etila / ácido acético glacial / água (100: 11: 11: 26), em placas de sílica gel GFT254 e observação das manchas por 

fluorescência em luz ultravioleta. A extração do óleo essencial foi realizada utilizando aparelho de devenger. Foram 

quantificados os flavonoides totais expressos como quercetina utilizando o método espectrofotométrico na região do visível 

após reação com cloreto de alumínio. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Resultado: A triagem fitoquímica evidenciou a presença de flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O teor de óleo 

essencial extraído das folhas frescas foi de 0,35%. O perfil cromatográfico permitiu ter um perfil para identificação da planta. 

O sistema solvente utilizado permite a visualização de flavonoides. O doseamento de flavonoides totais expressos como 

quercetina nas folhas foi de 144mg/mL. Os flavonoides serão utilizados como substância marcadora em extratos vegetais e 

formulações com esta espécie. Uma vez definidas as características das folhas de melissa será preparado o extrato glicólico 

para preparação de uma formulação para tratamento de herpes simples. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclusão As folhas de melissa contêm metabólitos com atividades farmacológicas. Nos ensaios foram identificados 

flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O sistema cromatográfico utilizado permitiu obter o perfil cromatográfico 

para avaliação da identidade e pureza do vegetal e será utilizado para controle de qualidade, assim como a quantificação de 

flavonoides totais. Ensaios futuros permitirão desenvolver uma formulação para tratamento de herpes simples com extrato 

de Melissa officinalis L. 
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INTRODUCAO 

Caracterização físico química de folhas de Melissa officinalis L. Introdução: Melissa officinalis L. também conhecida como  

erva cidreira, ou melissa, pertence à família Lamiaceae, de origem Asiática e Europeia, cultivada no Brasil a mais de um 

século. O óleo essencial extraído da matéria fresca ou seca da planta é muito utilizado pelas indústrias farmacêuticas devido 

à sua atividade antioxidante, antimicótica, sedativa, antiviral, principalmente contra o vírus Herpes Simplex causador da 

herpes labial, antibacteriana, analgésico, relaxante, expectorante, antiespasmódico. Estudos que descrevem a atividade 

antiviral desta espécie, realizaram estudos com o extrato aquoso e etanólico. A Melissa officinalis tem sua monografia 

descrita na Farmacopéia Brasileira 5a ed. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivos: Avaliação de características organolépticas, triagem fitoquímica, perfil cromatográfico, quantificação de 

flavonoides e percentagem de óleo essencial para traçar um perfil cromatográfico das folhas de Melissa officinalis para 

identificação da planta e para que posteriormente possa ser utilizada em uma formulação para tratamento de herpes 

simples com extrato de Melissa officinalis. 
 

 

 
Metodologia: Foram avaliadas as características organolépticas de acordo com a Farmacopéia Brasileira 5a ed. A triagem 

fitoquímica foi realizada de acordo com Simões ET. AL. (2010). O perfil cromatográfico foi obtido por cromatografia em 

camada delgada pelo método de Sistema Ascendente em cuba de vidro com ambiente saturado; Sistema solvente: Acetato 

METODOLOGIA de etila / ácido acético glacial / água (100: 11: 11: 26), em placas de sílica gel GFT254 e observação das manchas por 

fluorescência em luz ultravioleta. A extração do óleo essencial foi realizada utilizando aparelho de devenger. Foram 

quantificados os flavonoides totais expressos como quercetina utilizando o método espectrofotométrico na região do visível 

após reação com cloreto de alumínio. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Resultado: A triagem fitoquímica evidenciou a presença de flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O teor de óleo 

essencial extraído das folhas frescas foi de 0,35%. O perfil cromatográfico permitiu ter um perfil para identificação da planta. 

O sistema solvente utilizado permite a visualização de flavonoides. O doseamento de flavonoides totais expressos como 

quercetina nas folhas foi de 144mg/mL. Os flavonoides serão utilizados como substância marcadora em extratos vegetais e 

formulações com esta espécie. Uma vez definidas as características das folhas de melissa será preparado o extrato glicólico 

para preparação de uma formulação para tratamento de herpes simples. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

Conclusão As folhas de melissa contêm metabólitos com atividades farmacológicas. Nos ensaios foram identificados 

flavonoides, taninos, saponinas e óleo essencial. O sistema cromatográfico utilizado permitiu obter o perfil cromatográfico 

para avaliação da identidade e pureza do vegetal e será utilizado para controle de qualidade, assim como a quantificação de 

flavonoides totais. Ensaios futuros permitirão desenvolver uma formulação para tratamento de herpes simples com extrato 

de Melissa officinalis L. 
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INTRODUCAO 

As a(#38)#769;reas verdes restantes nas cidades se tornam remanescentes com grande importa(#38)#770;ncia 

pu(#38)#769;blica e ecolo(#38)#769;gica. Pore(#38)#769;m, estes remanescentes podem sofrer dramaticamente o efeito 

da urbanizac(#38)#807;a(#38)#771;o na(#38)#771;o planejada. As principais conseque(#38)#770;ncias negativas da 

interac(#38)#807;a(#38)#771;o de animais dome(#38)#769;sticos versus Unidades de Conservac(#38)#807;a(#38)#771;o 

(UCs) sa(#38)#771;o a perda da biodiversidade local original e o risco de transmissa(#38)#771;o de doenc(#38)#807;as, 

entre estas a leptospirose, para os animais (silvestres e dome(#38)#769;sticos) e pessoas que convivem com estes ou 

pro(#38)#769;ximo a estes A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por espiroquetas patogênicas do 

gênero Leptospira, que acometem os animais domésticos, animais silvestres e os seres humanos. As leptospiras   

patogênicas são mantidas na natureza por diversos hospedeiros naturais silvestres ou domésticos, nos quais colonizam e 

sobrevivem no tecido renal por um longo período de tempo e são excretadas de forma intermitente na urina. A infecção por 

leptospiras é disseminada nos animais silvestres, independentemente do bioma ou espécie envolvida. Em países tropicais, 

ecossistemas silvestres possuem uma vasta biodiversidade, incluindo várias espécies que podem atuar como potenciais 

reservatórios de leptospiras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de anticorpos antileptospiras em animais silvestres da Reserva 

Legado das Águas – Reserva Votorantim, maior área privada protegida de Mata Atlântica (equivale a 1,5% de toda Mata 

Atlântica residual do estado de São Paulo), localizada na região do Vale do Ribeira no estado de São Paulo. 
 

 

 
Os animais silvestres foram capturados em armadilhas do tipo gaiolas e anestesiados para a coleta de sangue realizada por 

punc(#38)#807;a(#38)#771;o cardi(#38)#769;aca, pela veia caudal ou pela veia cefa(#38)#769;lica. Amostras de 22 animais 

METODOLOGIA foram coletadas, sendo 17 de pequenos roedores e cinco de marsupiais. O diagnóstico sorológico da leptospirose foi 

realizado pela técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando uma coleção de antígenos vivos representada 

pelos 24 sorovares de leptospiras de referência. 

RESULTADOS As 22 amostras coletadas foram não reagentes para os 24 sorovares de leptospiras testados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Os resultados sorológicos sugerem que os animais amostrados não tiveram contato com o agente, porém devido ao 

pequeno número de animais amostrados não podemos obter maiores conclusões a respeito da situação epidemiológica da 

leptospirose na região. Os animais silvestres de vida livre representam uma valiosa fonte de informações regionalmente 

desconhecidas. Podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental, por demonstrarem, através de suas doenças, 

os desequilíbrios do ambiente a que estão expostos. 
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TITULO Levantamento de aglutininas anti-Leptospira spp. em animais silvestres da Mata Atlântica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As a(#38)#769;reas verdes restantes nas cidades se tornam remanescentes com grande importa(#38)#770;ncia 

pu(#38)#769;blica e ecolo(#38)#769;gica. Pore(#38)#769;m, estes remanescentes podem sofrer dramaticamente o efeito 

da urbanizac(#38)#807;a(#38)#771;o na(#38)#771;o planejada. As principais conseque(#38)#770;ncias negativas da 

interac(#38)#807;a(#38)#771;o de animais dome(#38)#769;sticos versus Unidades de Conservac(#38)#807;a(#38)#771;o 

(UCs) sa(#38)#771;o a perda da biodiversidade local original e o risco de transmissa(#38)#771;o de doenc(#38)#807;as, 

entre estas a leptospirose, para os animais (silvestres e dome(#38)#769;sticos) e pessoas que convivem com estes ou 

pro(#38)#769;ximo a estes A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por espiroquetas patogênicas do 

gênero Leptospira, que acometem os animais domésticos, animais silvestres e os seres humanos. As leptospiras   

patogênicas são mantidas na natureza por diversos hospedeiros naturais silvestres ou domésticos, nos quais colonizam e 

sobrevivem no tecido renal por um longo período de tempo e são excretadas de forma intermitente na urina. A infecção por 

leptospiras é disseminada nos animais silvestres, independentemente do bioma ou espécie envolvida. Em países tropicais, 

ecossistemas silvestres possuem uma vasta biodiversidade, incluindo várias espécies que podem atuar como potenciais 

reservatórios de leptospiras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de anticorpos antileptospiras em animais silvestres da Reserva 

Legado das Águas – Reserva Votorantim, maior área privada protegida de Mata Atlântica (equivale a 1,5% de toda Mata 

Atlântica residual do estado de São Paulo), localizada na região do Vale do Ribeira no estado de São Paulo. 
 

 

 
Os animais silvestres foram capturados em armadilhas do tipo gaiolas e anestesiados para a coleta de sangue realizada por 

punc(#38)#807;a(#38)#771;o cardi(#38)#769;aca, pela veia caudal ou pela veia cefa(#38)#769;lica. Amostras de 22 animais 

METODOLOGIA foram coletadas, sendo 17 de pequenos roedores e cinco de marsupiais. O diagnóstico sorológico da leptospirose foi 

realizado pela técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando uma coleção de antígenos vivos representada 

pelos 24 sorovares de leptospiras de referência. 

RESULTADOS As 22 amostras coletadas foram não reagentes para os 24 sorovares de leptospiras testados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Os resultados sorológicos sugerem que os animais amostrados não tiveram contato com o agente, porém devido ao 

pequeno número de animais amostrados não podemos obter maiores conclusões a respeito da situação epidemiológica da 

leptospirose na região. Os animais silvestres de vida livre representam uma valiosa fonte de informações regionalmente 

desconhecidas. Podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental, por demonstrarem, através de suas doenças, 

os desequilíbrios do ambiente a que estão expostos. 
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TITULO Levantamento de aglutininas anti-Leptospira spp. em animais silvestres da Mata Atlântica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

As a(#38)#769;reas verdes restantes nas cidades se tornam remanescentes com grande importa(#38)#770;ncia 

pu(#38)#769;blica e ecolo(#38)#769;gica. Pore(#38)#769;m, estes remanescentes podem sofrer dramaticamente o efeito 

da urbanizac(#38)#807;a(#38)#771;o na(#38)#771;o planejada. As principais conseque(#38)#770;ncias negativas da 

interac(#38)#807;a(#38)#771;o de animais dome(#38)#769;sticos versus Unidades de Conservac(#38)#807;a(#38)#771;o 

(UCs) sa(#38)#771;o a perda da biodiversidade local original e o risco de transmissa(#38)#771;o de doenc(#38)#807;as, 

entre estas a leptospirose, para os animais (silvestres e dome(#38)#769;sticos) e pessoas que convivem com estes ou 

pro(#38)#769;ximo a estes A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial causada por espiroquetas patogênicas do 

gênero Leptospira, que acometem os animais domésticos, animais silvestres e os seres humanos. As leptospiras   

patogênicas são mantidas na natureza por diversos hospedeiros naturais silvestres ou domésticos, nos quais colonizam e 

sobrevivem no tecido renal por um longo período de tempo e são excretadas de forma intermitente na urina. A infecção por 

leptospiras é disseminada nos animais silvestres, independentemente do bioma ou espécie envolvida. Em países tropicais, 

ecossistemas silvestres possuem uma vasta biodiversidade, incluindo várias espécies que podem atuar como potenciais 

reservatórios de leptospiras. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de anticorpos antileptospiras em animais silvestres da Reserva 

Legado das Águas – Reserva Votorantim, maior área privada protegida de Mata Atlântica (equivale a 1,5% de toda Mata 

Atlântica residual do estado de São Paulo), localizada na região do Vale do Ribeira no estado de São Paulo. 
 

 

 
Os animais silvestres foram capturados em armadilhas do tipo gaiolas e anestesiados para a coleta de sangue realizada por 

punc(#38)#807;a(#38)#771;o cardi(#38)#769;aca, pela veia caudal ou pela veia cefa(#38)#769;lica. Amostras de 22 animais 

METODOLOGIA foram coletadas, sendo 17 de pequenos roedores e cinco de marsupiais. O diagnóstico sorológico da leptospirose foi 

realizado pela técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando uma coleção de antígenos vivos representada 

pelos 24 sorovares de leptospiras de referência. 

RESULTADOS As 22 amostras coletadas foram não reagentes para os 24 sorovares de leptospiras testados. 
 
 

 
 

CONCLUSOES 

Os resultados sorológicos sugerem que os animais amostrados não tiveram contato com o agente, porém devido ao 

pequeno número de animais amostrados não podemos obter maiores conclusões a respeito da situação epidemiológica da 

leptospirose na região. Os animais silvestres de vida livre representam uma valiosa fonte de informações regionalmente 

desconhecidas. Podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental, por demonstrarem, através de suas doenças, 

os desequilíbrios do ambiente a que estão expostos. 
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INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
 
 

 
 

REFERENCIAS 

(#60)http://www.brasil.gov.br/saude/2017/05/numero-de-adolescentes-gravidas-cai-17nobrasil(#62) acessado em 10 de 

Maio de 2018. BRAVO, M. I. S. Saúde e Serviço Social. In; CALDEIRA, AGUIAR, Adolescentes grávidas usuárias de saúde 

pública. Rio de Janeiro, UERJ: Cortez, 20; IAMAMOTO, M.; CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Cortez 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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Sexualidade. CISNE, M. Gênero, divisão sexual do trabalho e Serviço Social, 2012. 
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TITULO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O termo adolescência deriva de “Adolecere”, palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem consiste 

em uma etapa evolutiva do desenvolvimento humano, sendo, portanto, a transição da infância para a idade adulta, definitiva 

para a formação da personalidade do indivíduo. Trata-se de uma experiência permeada pelos espaços psíquicos, dos limites 

externos e internos. Para melhor compreender este estado de transição devemos analisá-lo em sua totalidade levando em 

consideração os fatores biológicos, econômicos, psicológicos, sociais ou culturais, pois é juntamente este conjuntos que 

conferem unidade ao fenômeno da adolescência, além disso a constituição da república federativa do Brasil de 1988, Lei Nº 

9263 de 1996, art. 227 refere ao aparo à criança e ao adolescente da seguinte maneira: É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL O presente trabalho tem como objetivo geral compreender os desafios que a Assistência Social enfrenta 

sobre a gravidez na adolescência. OBJETIVO ESPECIFICO - Entender como a assistência social planeja suas ações voltadas 

a gravidez na adolescência. - Identificar como os fatores culturais podem influenciar na sexualidade desse público alvo. - 

Abordar garantias que a Assistência Social alcança em relação a essa expressão da questão social. 
 

 

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, e a análise dos dados foi feita com a realização da análise do conteúdo, 

METODOLOGIA em livros, revistas, no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos Relatório Anual – Parauapebas-PA 2018 (SINASC), 

CFESS, e artigos. Seguindo um sistema categórico. 
 

 
RESULTADOS 

O presente estudo busca discutir sobre o tema gravidez na adolescência, buscando entender as suas principais causas. Este 

tema vem sendo abordado por diversos autores que buscam referenciar os impactos que esse processo causa na vida 

individual e coletiva das adolescentes grávidas. 
 

 

 

CONCLUSOES   
Espera-se que ao final desse trabalho possamos ter evoluído no debate sobre a problemática da Gravidez na Adolescência e 

o papel do Assistente Social nesse processo afim de encontrarmos alternativas viáveis. 
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INTRODUCAO 

A endometriose é uma condição ginecológica benigna caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade 

uterina, em outros órgãos da pelve, como nos ovários, ligamentos, fundo de saco, peritônio pélvico, tubas uterinas e, em 

casos mais severos, bexiga e intestino. É uma doença de difícil diagnóstico. Os sintomas podem aparecer logo no início da 

vida reprodutiva e se estender até a menopausa. Entre eles, os mais comuns são: dismenorreia, dor pélvica, alterações 

intestinais, infertilidade, entre outros. A incidência da doença encontra-se em progressão, acometendo de 15 a 20% da 

população mundial. A doença tem maior prevalência em pacientes na menacme, de 30 a 40 anos. Ainda estão sendo 

estudadas as possíveis causas da endometriose, porém acredita-se que uma dieta inadequada, com alto teor de gordura, 

pode influenciar no aparecimento da doença, por induzir um ambiente inflamatório, gerar um estresse oxidativo e promover 

uma maior queda da imunidade. Então, é importante investigar a relação entre alimentação e endometriose para melhorar a 

qualidade de vida das pacientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar e procurar compreender a influência da dieta na progressão e no agravo da endometriose, tendo como finalidade a 

ampliação do conhecimento para a comunidade. 
 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito da relação entre endometriose e dieta, procurando elucidar os 

METODOLOGIA fatores que levam a essa associação, bem como os seus mecanismos. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base 

de dados da Scielo, PubMed no período entre 2013 e 2018. Os descritores utilizados foram: endometriose, dieta. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Experimentos realizados em camundongos imunocompetentes, onde a lesão ectópica foi induzida, mostraram que houve 

aumento significativo nas lesões dos animais submetidos à dieta com 45% de gordura, em comparação aos submetidos à 

dieta com 17% de gordura. Outro estudo, realizado em mulheres, associou a endometriose ao consumo de ácidos graxos 

trans, em contrapartida a um menor risco de endometriose em indivíduos que consomem mais ácidos graxos ômega 3 de 

cadeia longa. Os antioxidantes também interferem na fisiopatologia da doença, levando em consideração que há estresse 

oxidativo no líquido peritoneal e no sangue periférico de mulheres com endometriose e que esse grupo consome menos 

vitaminas A, C, E, zinco e cobre. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A associação entre dieta e endometriose é pouco discutida na comunidade científica. No entanto, cada vez mais se observa 

a interferência da alimentação no progresso ou não de patologias. Sendo assim, é imprescindível estudar a dieta como 

variável contribuinte para a endometriose, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das portadoras dessa disfunção. 
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TITULO Aspectos nutricionais na endometriose: Revisão de Literatura 
 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

A endometriose é uma condição ginecológica benigna caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade 

uterina, em outros órgãos da pelve, como nos ovários, ligamentos, fundo de saco, peritônio pélvico, tubas uterinas e, em 

casos mais severos, bexiga e intestino. É uma doença de difícil diagnóstico. Os sintomas podem aparecer logo no início da 

vida reprodutiva e se estender até a menopausa. Entre eles, os mais comuns são: dismenorreia, dor pélvica, alterações 

intestinais, infertilidade, entre outros. A incidência da doença encontra-se em progressão, acometendo de 15 a 20% da 

população mundial. A doença tem maior prevalência em pacientes na menacme, de 30 a 40 anos. Ainda estão sendo 

estudadas as possíveis causas da endometriose, porém acredita-se que uma dieta inadequada, com alto teor de gordura, 

pode influenciar no aparecimento da doença, por induzir um ambiente inflamatório, gerar um estresse oxidativo e promover 

uma maior queda da imunidade. Então, é importante investigar a relação entre alimentação e endometriose para melhorar a 

qualidade de vida das pacientes. 
 

 

 

OBJETIVOS 
Analisar e procurar compreender a influência da dieta na progressão e no agravo da endometriose, tendo como finalidade a 

ampliação do conhecimento para a comunidade. 
 

O presente trabalho visou uma revisão da literatura a respeito da relação entre endometriose e dieta, procurando elucidar os 

METODOLOGIA fatores que levam a essa associação, bem como os seus mecanismos. Os trabalhos utilizados foram encontrados na base 

de dados da Scielo, PubMed no período entre 2013 e 2018. Os descritores utilizados foram: endometriose, dieta. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Experimentos realizados em camundongos imunocompetentes, onde a lesão ectópica foi induzida, mostraram que houve 

aumento significativo nas lesões dos animais submetidos à dieta com 45% de gordura, em comparação aos submetidos à 

dieta com 17% de gordura. Outro estudo, realizado em mulheres, associou a endometriose ao consumo de ácidos graxos 

trans, em contrapartida a um menor risco de endometriose em indivíduos que consomem mais ácidos graxos ômega 3 de 

cadeia longa. Os antioxidantes também interferem na fisiopatologia da doença, levando em consideração que há estresse 

oxidativo no líquido peritoneal e no sangue periférico de mulheres com endometriose e que esse grupo consome menos 

vitaminas A, C, E, zinco e cobre. 
 

 

 

 

CONCLUSOES 

A associação entre dieta e endometriose é pouco discutida na comunidade científica. No entanto, cada vez mais se observa 

a interferência da alimentação no progresso ou não de patologias. Sendo assim, é imprescindível estudar a dieta como 

variável contribuinte para a endometriose, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das portadoras dessa disfunção. 
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TITULO Interação Medicamentosa entre Carvedilol e anti-inflamatório não esteroidal e aumento da pressão arterial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso simultâneo entre Carvedilol e anti-inflamatório não esteróides (AINEs) pode resultar em aumento da pressão arterial 

(PA). Descrita na base da dados como interação medicamentosa (IM) moderada, pois diminui a eficácia anti-hipertensora 

dos bloqueadores beta-adrenérgico. A gestão clínica dessa interação, resulta em monitorar a PA durante a administração 

concomitante desses medicamentos. O provável mecanismo dessa IM é a diminuição da produção de prostaglandinas 

renais. A co-administração de AINEs e carvedilol pode aumentar a PA e interferir no controle da doença. Este efeito foi 

relatado para ibuprofeno mais de 400 mg por dia, indometacina (mais de 50 mg por dia), naproxeno (1000 mg por dia) e 

piroxicam (Abate et al, 1990; Radack et al, 1987; Salvetti et al, 1984). O ibuprofeno 400 mg por via oral a cada 8 horas, 

acetaminofeno ou placebo foi administrado a pacientes hipertensos que receberam seus medicamentos habituais. No final 

do ensaio de 3 semanas, os pacientes que receberam ibuprofeno apresentaram aumento de aproximadamente 6 mmHg em 

várias medidas de PA. O acetaminofeno não teve efeito demonstrável na pressão arterial. (Radack et al, 1987). O efeito do 

naproxeno e carvedilol na resposta da pressão arterial foi estudado em 28 pacientes com hipertensão essencial leve a 

moderada bem controlada pelo atenolol. Os resultados do estudo de 5 semanas, duplo-cego, controlado por placebo 

indicaram que 1 semana de terapia com naproxeno 500 mg duas vezes ao dia aumentou significativamente a pressão 

arterial sistólica (média de 4 mmHg), mas não alterou a pressão arterial diastólica.(Radack et al 1987). Um estudo realizado 

em Indiana, EUA, revela que os usuários de AINEs apresentaram um aumento de 2 mmHg na pressão arterial sistólica e em 

uso de carvedilol o aumento da PA elevou para 6 mmHg.(Aljadhey et al, 2012) 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o aumento da pressão arterial caracterizada pelos anti-inflamatórios e o carvedilol. 

 

METODOLOGIA 
Buscar referências bibliográficas na base da dados micromedex solutions, que indique essa possível interação 

medicamentosa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Apesar dessas interações medicamentosas estarem descrita na literatura, os artigos na base de dados não são recentes. 

Devido a importância de se conhecer a frequência e a manifestação clínica dessa interação medicamentosa, faz se 

necessário mais estudos para relatar o impacto clínico desse evento adverso. 
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TITULO Interação Medicamentosa entre Carvedilol e anti-inflamatório não esteroidal e aumento da pressão arterial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCAO 

O uso simultâneo entre Carvedilol e anti-inflamatório não esteróides (AINEs) pode resultar em aumento da pressão arterial 

(PA). Descrita na base da dados como interação medicamentosa (IM) moderada, pois diminui a eficácia anti-hipertensora 

dos bloqueadores beta-adrenérgico. A gestão clínica dessa interação, resulta em monitorar a PA durante a administração 

concomitante desses medicamentos. O provável mecanismo dessa IM é a diminuição da produção de prostaglandinas 

renais. A co-administração de AINEs e carvedilol pode aumentar a PA e interferir no controle da doença. Este efeito foi 

relatado para ibuprofeno mais de 400 mg por dia, indometacina (mais de 50 mg por dia), naproxeno (1000 mg por dia) e 

piroxicam (Abate et al, 1990; Radack et al, 1987; Salvetti et al, 1984). O ibuprofeno 400 mg por via oral a cada 8 horas, 

acetaminofeno ou placebo foi administrado a pacientes hipertensos que receberam seus medicamentos habituais. No final 

do ensaio de 3 semanas, os pacientes que receberam ibuprofeno apresentaram aumento de aproximadamente 6 mmHg em 

várias medidas de PA. O acetaminofeno não teve efeito demonstrável na pressão arterial. (Radack et al, 1987). O efeito do 

naproxeno e carvedilol na resposta da pressão arterial foi estudado em 28 pacientes com hipertensão essencial leve a 

moderada bem controlada pelo atenolol. Os resultados do estudo de 5 semanas, duplo-cego, controlado por placebo 

indicaram que 1 semana de terapia com naproxeno 500 mg duas vezes ao dia aumentou significativamente a pressão 

arterial sistólica (média de 4 mmHg), mas não alterou a pressão arterial diastólica.(Radack et al 1987). Um estudo realizado 

em Indiana, EUA, revela que os usuários de AINEs apresentaram um aumento de 2 mmHg na pressão arterial sistólica e em 

uso de carvedilol o aumento da PA elevou para 6 mmHg.(Aljadhey et al, 2012) 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o aumento da pressão arterial caracterizada pelos anti-inflamatórios e o carvedilol. 

 

METODOLOGIA 
Buscar referências bibliográficas na base da dados micromedex solutions, que indique essa possível interação 

medicamentosa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Apesar dessas interações medicamentosas estarem descrita na literatura, os artigos na base de dados não são recentes. 

Devido a importância de se conhecer a frequência e a manifestação clínica dessa interação medicamentosa, faz se 

necessário mais estudos para relatar o impacto clínico desse evento adverso. 
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INTRODUCAO 

O uso simultâneo entre Carvedilol e anti-inflamatório não esteróides (AINEs) pode resultar em aumento da pressão arterial 

(PA). Descrita na base da dados como interação medicamentosa (IM) moderada, pois diminui a eficácia anti-hipertensora 

dos bloqueadores beta-adrenérgico. A gestão clínica dessa interação, resulta em monitorar a PA durante a administração 

concomitante desses medicamentos. O provável mecanismo dessa IM é a diminuição da produção de prostaglandinas 

renais. A co-administração de AINEs e carvedilol pode aumentar a PA e interferir no controle da doença. Este efeito foi 

relatado para ibuprofeno mais de 400 mg por dia, indometacina (mais de 50 mg por dia), naproxeno (1000 mg por dia) e 

piroxicam (Abate et al, 1990; Radack et al, 1987; Salvetti et al, 1984). O ibuprofeno 400 mg por via oral a cada 8 horas, 

acetaminofeno ou placebo foi administrado a pacientes hipertensos que receberam seus medicamentos habituais. No final 

do ensaio de 3 semanas, os pacientes que receberam ibuprofeno apresentaram aumento de aproximadamente 6 mmHg em 

várias medidas de PA. O acetaminofeno não teve efeito demonstrável na pressão arterial. (Radack et al, 1987). O efeito do 

naproxeno e carvedilol na resposta da pressão arterial foi estudado em 28 pacientes com hipertensão essencial leve a 

moderada bem controlada pelo atenolol. Os resultados do estudo de 5 semanas, duplo-cego, controlado por placebo 

indicaram que 1 semana de terapia com naproxeno 500 mg duas vezes ao dia aumentou significativamente a pressão 

arterial sistólica (média de 4 mmHg), mas não alterou a pressão arterial diastólica.(Radack et al 1987). Um estudo realizado 

em Indiana, EUA, revela que os usuários de AINEs apresentaram um aumento de 2 mmHg na pressão arterial sistólica e em 

uso de carvedilol o aumento da PA elevou para 6 mmHg.(Aljadhey et al, 2012) 
 

 

 
OBJETIVOS Verificar o aumento da pressão arterial caracterizada pelos anti-inflamatórios e o carvedilol. 

 

METODOLOGIA 
Buscar referências bibliográficas na base da dados micromedex solutions, que indique essa possível interação 

medicamentosa. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
CONCLUSOES 

Apesar dessas interações medicamentosas estarem descrita na literatura, os artigos na base de dados não são recentes. 

Devido a importância de se conhecer a frequência e a manifestação clínica dessa interação medicamentosa, faz se 

necessário mais estudos para relatar o impacto clínico desse evento adverso. 
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TITULO 
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NA CADEIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CASO FAMOSO AUTO 

PEÇAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Uma boa gestão de estoques pode ser o diferencial nos resultados finais para as empresas de um modo geral e a cada 

momento fica evidente a importância de que o processo esteja integrado com outras áreas como compras, distribuição e 

produção, Ballou (2006) diz que “os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos e serviços que, quando, 

perto de clientes acabam satisfazendo as altas expectativas em matéria de disponibilidade”. Em mercados com inúmeros 

itens comercializados, uma boa gestão de estoques pode ser o segredo do sucesso da empresa Famoso Autopeças, 

empresa varejista no ramo de reposição de peças automotivas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar e compreender o impacto da integração dos processos logísticos no abastecimento e reposição de peças 

automotivas, que visa atender à uma demanda cada vez mais fracionada e uma gama alta de clientes, sendo impactante 

este fluxo desde a aquisição, armazenamento, transporte e entrega dos produtos aos clientes, onde os estoques são o 

centro regulador destes processos. 
 

 

 
Através da metodologia de pesquisa exploratória de campo de análise qualitativa, foi realizado um levantamento de dados 

METODOLOGIA 
secundários através de pesquisa de dados disponibilizados na internet referente à empresa. Para a sustentação do 

resultado levantado, a pesquisa bibliográfica de livros com temas pertinentes ao assunto será de grande valia para a 

comparação do processo prático e da orientação de autores e especialistas na área de conhecimento. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A gestão de estoques propicia à empresa analisada, que tem o seu negócio baseado em um mercado de distribuição e 

reposição, um de seus principais elementos, pois obtém grande parte do orçamento da operação de uma organização. 

Gerenciar o estoque é, possuir um equilíbrio a um custo acessível para o produto específico da empresa. Mantendo um 

estoque correto e acurado, gera retornos como agilidade no atendimento ao cliente, nível de serviço adequado que 

consequentemente evita surpresa atrapalhando o processo, afinal, a empresa almeja prever a necessidade do cliente, 

evitando a perda de oportunidade de negócios futuros. Para a empresa obter uma gestão hábil é preciso planejar a 

necessidade, trabalhar com rigor os inventários com objetivo de evitar as perdas, comprar bem, programar adequadamente 

o planejamento e a demanda, transportar com segurança, entregar pontualmente e consequentemente aumentar as vendas 

através da confiança gerada pelo cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento desse projeto, tem como o principal fator a gestão de estoques da empresa no ramo de autopeças, levar 

propostas de melhorias e ajuste no armazenamento e inventário dos produtos e consequentemente buscar a excelência no 

atendimento dos clientes. Essas melhorias proporcionam como resultado atingir diretamente a competitividade com outras 

empresas do ramo e gerar para a empresa um atendimento de excelência agregando nível de serviço ao cliente. 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2006. DIAS, M. A. P. 

Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, 

M. A. Fundamentos da metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 



 

 

2018 9592 Administração 
0 - Iniciação Científica Graduação 

Presencial 

 
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados 

Preliminares 

 
Autor Status Apresentação 

 
3621821 - RAFAEL GOMES DE SOUZA 

 
2 - Aprovado 

 
7 - Pôster Presencial Impresso 

 
Orientador 1 

 
Orientador 2 

 
Orientador Externo 

 
Aldo Silva Santos 

 
Oscar Bombonatti Filho 

 

 

TITULO 
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NA CADEIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CASO FAMOSO AUTO 

PEÇAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Uma boa gestão de estoques pode ser o diferencial nos resultados finais para as empresas de um modo geral e a cada 

momento fica evidente a importância de que o processo esteja integrado com outras áreas como compras, distribuição e 

produção, Ballou (2006) diz que “os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos e serviços que, quando, 

perto de clientes acabam satisfazendo as altas expectativas em matéria de disponibilidade”. Em mercados com inúmeros 

itens comercializados, uma boa gestão de estoques pode ser o segredo do sucesso da empresa Famoso Autopeças, 

empresa varejista no ramo de reposição de peças automotivas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar e compreender o impacto da integração dos processos logísticos no abastecimento e reposição de peças 

automotivas, que visa atender à uma demanda cada vez mais fracionada e uma gama alta de clientes, sendo impactante 

este fluxo desde a aquisição, armazenamento, transporte e entrega dos produtos aos clientes, onde os estoques são o 

centro regulador destes processos. 
 

 

 
Através da metodologia de pesquisa exploratória de campo de análise qualitativa, foi realizado um levantamento de dados 

METODOLOGIA 
secundários através de pesquisa de dados disponibilizados na internet referente à empresa. Para a sustentação do 

resultado levantado, a pesquisa bibliográfica de livros com temas pertinentes ao assunto será de grande valia para a 

comparação do processo prático e da orientação de autores e especialistas na área de conhecimento. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A gestão de estoques propicia à empresa analisada, que tem o seu negócio baseado em um mercado de distribuição e 

reposição, um de seus principais elementos, pois obtém grande parte do orçamento da operação de uma organização. 

Gerenciar o estoque é, possuir um equilíbrio a um custo acessível para o produto específico da empresa. Mantendo um 

estoque correto e acurado, gera retornos como agilidade no atendimento ao cliente, nível de serviço adequado que 

consequentemente evita surpresa atrapalhando o processo, afinal, a empresa almeja prever a necessidade do cliente, 

evitando a perda de oportunidade de negócios futuros. Para a empresa obter uma gestão hábil é preciso planejar a 

necessidade, trabalhar com rigor os inventários com objetivo de evitar as perdas, comprar bem, programar adequadamente 

o planejamento e a demanda, transportar com segurança, entregar pontualmente e consequentemente aumentar as vendas 

através da confiança gerada pelo cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento desse projeto, tem como o principal fator a gestão de estoques da empresa no ramo de autopeças, levar 

propostas de melhorias e ajuste no armazenamento e inventário dos produtos e consequentemente buscar a excelência no 

atendimento dos clientes. Essas melhorias proporcionam como resultado atingir diretamente a competitividade com outras 

empresas do ramo e gerar para a empresa um atendimento de excelência agregando nível de serviço ao cliente. 
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TITULO 
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NA CADEIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CASO FAMOSO AUTO 

PEÇAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Uma boa gestão de estoques pode ser o diferencial nos resultados finais para as empresas de um modo geral e a cada 

momento fica evidente a importância de que o processo esteja integrado com outras áreas como compras, distribuição e 

produção, Ballou (2006) diz que “os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos e serviços que, quando, 

perto de clientes acabam satisfazendo as altas expectativas em matéria de disponibilidade”. Em mercados com inúmeros 

itens comercializados, uma boa gestão de estoques pode ser o segredo do sucesso da empresa Famoso Autopeças, 

empresa varejista no ramo de reposição de peças automotivas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar e compreender o impacto da integração dos processos logísticos no abastecimento e reposição de peças 

automotivas, que visa atender à uma demanda cada vez mais fracionada e uma gama alta de clientes, sendo impactante 

este fluxo desde a aquisição, armazenamento, transporte e entrega dos produtos aos clientes, onde os estoques são o 

centro regulador destes processos. 
 

 

 
Através da metodologia de pesquisa exploratória de campo de análise qualitativa, foi realizado um levantamento de dados 

METODOLOGIA 
secundários através de pesquisa de dados disponibilizados na internet referente à empresa. Para a sustentação do 

resultado levantado, a pesquisa bibliográfica de livros com temas pertinentes ao assunto será de grande valia para a 

comparação do processo prático e da orientação de autores e especialistas na área de conhecimento. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A gestão de estoques propicia à empresa analisada, que tem o seu negócio baseado em um mercado de distribuição e 

reposição, um de seus principais elementos, pois obtém grande parte do orçamento da operação de uma organização. 

Gerenciar o estoque é, possuir um equilíbrio a um custo acessível para o produto específico da empresa. Mantendo um 

estoque correto e acurado, gera retornos como agilidade no atendimento ao cliente, nível de serviço adequado que 

consequentemente evita surpresa atrapalhando o processo, afinal, a empresa almeja prever a necessidade do cliente, 

evitando a perda de oportunidade de negócios futuros. Para a empresa obter uma gestão hábil é preciso planejar a 

necessidade, trabalhar com rigor os inventários com objetivo de evitar as perdas, comprar bem, programar adequadamente 

o planejamento e a demanda, transportar com segurança, entregar pontualmente e consequentemente aumentar as vendas 

através da confiança gerada pelo cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento desse projeto, tem como o principal fator a gestão de estoques da empresa no ramo de autopeças, levar 

propostas de melhorias e ajuste no armazenamento e inventário dos produtos e consequentemente buscar a excelência no 

atendimento dos clientes. Essas melhorias proporcionam como resultado atingir diretamente a competitividade com outras 

empresas do ramo e gerar para a empresa um atendimento de excelência agregando nível de serviço ao cliente. 
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TITULO 
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NA CADEIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CASO FAMOSO AUTO 

PEÇAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Uma boa gestão de estoques pode ser o diferencial nos resultados finais para as empresas de um modo geral e a cada 

momento fica evidente a importância de que o processo esteja integrado com outras áreas como compras, distribuição e 

produção, Ballou (2006) diz que “os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos e serviços que, quando, 

perto de clientes acabam satisfazendo as altas expectativas em matéria de disponibilidade”. Em mercados com inúmeros 

itens comercializados, uma boa gestão de estoques pode ser o segredo do sucesso da empresa Famoso Autopeças, 

empresa varejista no ramo de reposição de peças automotivas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar e compreender o impacto da integração dos processos logísticos no abastecimento e reposição de peças 

automotivas, que visa atender à uma demanda cada vez mais fracionada e uma gama alta de clientes, sendo impactante 

este fluxo desde a aquisição, armazenamento, transporte e entrega dos produtos aos clientes, onde os estoques são o 

centro regulador destes processos. 
 

 

 
Através da metodologia de pesquisa exploratória de campo de análise qualitativa, foi realizado um levantamento de dados 

METODOLOGIA 
secundários através de pesquisa de dados disponibilizados na internet referente à empresa. Para a sustentação do 

resultado levantado, a pesquisa bibliográfica de livros com temas pertinentes ao assunto será de grande valia para a 

comparação do processo prático e da orientação de autores e especialistas na área de conhecimento. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A gestão de estoques propicia à empresa analisada, que tem o seu negócio baseado em um mercado de distribuição e 

reposição, um de seus principais elementos, pois obtém grande parte do orçamento da operação de uma organização. 

Gerenciar o estoque é, possuir um equilíbrio a um custo acessível para o produto específico da empresa. Mantendo um 

estoque correto e acurado, gera retornos como agilidade no atendimento ao cliente, nível de serviço adequado que 

consequentemente evita surpresa atrapalhando o processo, afinal, a empresa almeja prever a necessidade do cliente, 

evitando a perda de oportunidade de negócios futuros. Para a empresa obter uma gestão hábil é preciso planejar a 

necessidade, trabalhar com rigor os inventários com objetivo de evitar as perdas, comprar bem, programar adequadamente 

o planejamento e a demanda, transportar com segurança, entregar pontualmente e consequentemente aumentar as vendas 

através da confiança gerada pelo cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento desse projeto, tem como o principal fator a gestão de estoques da empresa no ramo de autopeças, levar 

propostas de melhorias e ajuste no armazenamento e inventário dos produtos e consequentemente buscar a excelência no 

atendimento dos clientes. Essas melhorias proporcionam como resultado atingir diretamente a competitividade com outras 

empresas do ramo e gerar para a empresa um atendimento de excelência agregando nível de serviço ao cliente. 
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TITULO 
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES NA CADEIA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: CASO FAMOSO AUTO 

PEÇAS. 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

Uma boa gestão de estoques pode ser o diferencial nos resultados finais para as empresas de um modo geral e a cada 

momento fica evidente a importância de que o processo esteja integrado com outras áreas como compras, distribuição e 

produção, Ballou (2006) diz que “os estoques proporcionam um nível de disponibilidade de produtos e serviços que, quando, 

perto de clientes acabam satisfazendo as altas expectativas em matéria de disponibilidade”. Em mercados com inúmeros 

itens comercializados, uma boa gestão de estoques pode ser o segredo do sucesso da empresa Famoso Autopeças, 

empresa varejista no ramo de reposição de peças automotivas. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Avaliar e compreender o impacto da integração dos processos logísticos no abastecimento e reposição de peças 

automotivas, que visa atender à uma demanda cada vez mais fracionada e uma gama alta de clientes, sendo impactante 

este fluxo desde a aquisição, armazenamento, transporte e entrega dos produtos aos clientes, onde os estoques são o 

centro regulador destes processos. 
 

 

 
Através da metodologia de pesquisa exploratória de campo de análise qualitativa, foi realizado um levantamento de dados 

METODOLOGIA 
secundários através de pesquisa de dados disponibilizados na internet referente à empresa. Para a sustentação do 

resultado levantado, a pesquisa bibliográfica de livros com temas pertinentes ao assunto será de grande valia para a 

comparação do processo prático e da orientação de autores e especialistas na área de conhecimento. 
 
 

 
 
 
 

RESULTADOS 

A gestão de estoques propicia à empresa analisada, que tem o seu negócio baseado em um mercado de distribuição e 

reposição, um de seus principais elementos, pois obtém grande parte do orçamento da operação de uma organização. 

Gerenciar o estoque é, possuir um equilíbrio a um custo acessível para o produto específico da empresa. Mantendo um 

estoque correto e acurado, gera retornos como agilidade no atendimento ao cliente, nível de serviço adequado que 

consequentemente evita surpresa atrapalhando o processo, afinal, a empresa almeja prever a necessidade do cliente, 

evitando a perda de oportunidade de negócios futuros. Para a empresa obter uma gestão hábil é preciso planejar a 

necessidade, trabalhar com rigor os inventários com objetivo de evitar as perdas, comprar bem, programar adequadamente 

o planejamento e a demanda, transportar com segurança, entregar pontualmente e consequentemente aumentar as vendas 

através da confiança gerada pelo cliente. 
 

 

 

 
 

CONCLUSOES 

O desenvolvimento desse projeto, tem como o principal fator a gestão de estoques da empresa no ramo de autopeças, levar 

propostas de melhorias e ajuste no armazenamento e inventário dos produtos e consequentemente buscar a excelência no 

atendimento dos clientes. Essas melhorias proporcionam como resultado atingir diretamente a competitividade com outras 

empresas do ramo e gerar para a empresa um atendimento de excelência agregando nível de serviço ao cliente. 
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TITULO Caracterização da própolis da abelha Scaptotrigona aff Postica 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento [1] designa o termo própolis como "produto oriundo de substâncias 

resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas de brotos, de flores e de exsudados de plantas, nas quais as 

abelhas acrescentam secreção salivar, cera e pólen” [2-4]. O presente estudo está direcionado a investigação dos elementos 

inorgânicos de relevância nutricional da própolis produzida pelas abelhas pertencentes à família Apidae, especificamente, a 

espécie Scaptotrigona aff. postica. Estas abelhas são procedentes do município de Barra do Corda (Maranhão) e são 

popularmente conhecidas como "tubi". 
 

 

 

OBJETIVOS 
Investigação da composição elementar da própolis produzida pela abelha “tubi” no período de um ano utilizando a técnica de 

Fluorescência de Raio X por Dispersão de Energia (FRX-DE). 
 

O extrato de própolis é fornecido por meliponicultores, situado no município na Barra do Corda, na região central do Estado 

do Maranhão, Brasil. O procedimento para o preparo das amostras reduz-se a depositar 100 (#38)#956;L deste extrato em 

papel de filtro Whatman – nº 42 (em triplicata) usando micropipeta calibrada. A técnica de Fluorescência de Raio X por 

METODOLOGIA Dispersão de Energia (FRX-DE) consiste em bombardear a amostra com um feixe de raios-X, provocando uma excitação 

atômica, para que ocorra a emissão dos raios X característicos dos elementos presentes na amostra. O uso de padrões 

líquidos com concentrações conhecidas, depositadas em papel de filtro, permitem a quantificação das amostras através de 

relação linear entre a medida do padrão e amostra analisada. 
 

 
 
 

RESULTADOS 

Foram obtidas as concentrações de 12 amostras de extratos de propolis para os elementos P, S, Cl, K, Ca, Mn, Co, Cu, Br e Sr. 

Os resultados das concentrações são expressos, para cada elemento, pelo intervalo de mínimo e máximo , no período de um 

ano; a incerteza associada é apresentada em termos percentual. P (0.11%) : [0,0122 - 0,0194 g/L ] S (0.24%) : [0.23 - 0.93 g/L] 

Cl (0.16%) : [0.354 - 0.822 g/L] K (0.14%) : [0.061 - 0.132 g/L] Ca (0.22%) : [131 - 542 mg/L] Mn (0.11%) : [12.88 - 18.83 mg/L 

Co (0.08%) : [0.0218 - 0.0273 g/L] Cu (0.20%) : [0.0019 - 0.0050 g/L] Br (0.10%) : [1.7 - 2.2 ug/L] Sr (0.18%) : [0.030 - 0.070 

g*L] 
 

 

 

CONCLUSOES 
As análise comparativas das concentrações de cada elemento sugerem variações ao longo do ano, principalmente para os 

elementos S, Cl e Ca 
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TITULO Violência doméstica: vítimas atendidas na urgência e emergência de um hospital público 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Este trabalho apresenta considerações acerca da violência doméstica contra mulheres, portanto é baseado nas relações de 

gênero. Mesmo com a dissipação do tema e, sobretudo com os avanços legislativos, a violência doméstica ainda é vista com 

preconceito e indiferença, uma vez que abarca todas as classes sociais, impactando diretamente na saúde da mulher e na 

sua qualidade de vida ao passo que, a violência reiterada está associada ao sofrimento psíquico em geral, a depressão, ao 

suicídio, ao uso abusivo de álcool e drogas, entre outros. 
 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

Identificar quais são as políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. (#38)#61692; Averiguar o que leva 

as mulheres vítimas de violência a se manterem no ciclo da violência; (#38)#61692; Analisar os impactos da violência na 

saúde da mulher; (#38)#61692; Verificar na atuação do profissional assistente social e se as políticas públicas contemplam 

este público. 
 

 

 
A pesquisa será de caráter exploratório e qualitativo, porque apresenta características essenciais ao tema investigado, exige 

METODOLOGIA 
atenção direcionada aos sujeitos envolvidos. Segundo o autor Chizzotti (2004, p.79) “[...] a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. 
 
 

 
 

RESULTADOS 

A integralidade tida como uma das diretrizes do SUS deve atender o indivíduo em sua forma plena, por isso, é importante que 

as mulheres vítimas de violência sejam atendidas por toda equipe multiprofissional da urgência e emergência para que 

acessem outras políticas públicas, as quais tenham direito. Para realização da pesquisa, optar-se-à pelo instrumento de 

investigação a entrevista individual de forma semiestruturada com perguntas abertas, em que o sujeito terá a liberdade para 

abordar o assunto sob o seu ponto de vista e de forma mais subjetiva. 
 

 

 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

A violência doméstica sofrida também causa grandes impactos no que se refere à saúde da mulher porque diminui sua 

qualidade de vida; indica a necessidade de atuação engajada do setor de forma interdisciplinar, multiprofissional, 

intersetorial, visando às necessidades apresentadas para a equipe de saúde; traz outros tipos de problemas para o 

atendimento médico, que este não tem a competência técnica para solucioná-los. O assistente social nos serviços que 

compõem a área da saúde, deverá orientar e encaminhar a vítima de violência doméstica para que seja atendida em sua 

integralidade. Desse modo, a pesquisa se propõe a desenvolver um trabalho de campo no PS do HMACN, com os 

assistentes sociais que atuam na Urgência e Emergência e as pacientes vítimas de violência doméstica que lá procurarem 

os serviços de saúde. 
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TITULO A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
 
 

 
INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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TITULO A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
 
 

 
INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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TITULO A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
 
 

 
INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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TITULO A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
 
 

 
INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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TITULO A INTERVENÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
 
 

 
INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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INTRODUCAO 

Observa-se no Brasil que a expectativa de vida encontra-se em crescimento, é importante pesquisar acerca dos fatores que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população idosa. O trabalho do Assistente Social no atendimento a 

pessoa idosa, busca fortalecer vínculos e garantir a convivência familiar e comunitária. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é analisar o impacto do trabalho do profissional da assistência social na saúde do idoso, com vistas a identificar 

se as estratégias utilizadas contribuem, de forma efetiva, para a garantia de direitos e o fortalecimento dos mesmos, 

enfatizando a qualidade de saúde e bem-estar. 
 

 

 
METODOLOGIA Esta pesquisa caracteriza-se por ser bibliográfica. 

 

RESULTADOS 
 

CONCLUSOES 
Com essa pesquisa pretendemos captar os impactos do trabalho do Assistente Social no atendimento a pessoa idosa na 

busca de fortalecer os vínculos familiares e garantir a convivência familiar e comunitária. 
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TITULO Revisão bibliográfica - Doença de Wilson 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

A doença de Wilson (degeneração hepatolenticular) é um distúrbio hereditário da homeostasia do cobre. O primeiro caso foi 

em 1912 e descoberta pelo neurologista Kinnier Wilson em 1993. Essa ATPase tipo P participa do transporte do cobre e 

e(#38)#769; necessária para que o cobre possa ser “exportado” pelo hepatócito. Assim sendo, nos pacientes com mutações 

no ATP7B, o cobre e(#38)#769; retido no fígado, originando um maior armazenamento e, finalmente, resultando em 

hepatopatia. (Harrison, Newholm, (#38) Shaw, 2005). 
 

 

 

OBJETIVOS 
Descrever as formas de apresentação, as alterações laboratoriais ao diagnóstico, manifestações clínicas e os tratamentos, 

terapia, de pacientes com doença de Wilson. 
 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo e retrospectivo de pacientes desde crianças até adultos, com doença de Wilson no Brasil desde 1985 a 

2018. Os dados foram coletados dos prontuários laboratoriais de pacientes. 
 

RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Após a revisão da literatura concluiu-se que a Doença de Wilson, apresenta prevalência de 1 caso de paciente portador do 

gene a cada 30.000 pessoas. Em casos de quando os pais são homozigotos a chance do filho ser portador da doença é de 

25%. Ela pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, mas para serem transmitidos hereditariamente, ambos os pais 

devem ser portadores de um gene anormal e só acontece se a pessoa tiver dois genes anormais. É uma doença totalmente 

tratável, uma das formas de tratar é o controle alimentar, evitando alimentos com alta taxa de gorduras ou até mesmo a 

presença de metais pesados, em especial a presença do cobre. Atualmente existem três medicamentos usados no 

tratamento: a penicilamina, o trientine e o acetato de zinco. Em casos em que o paciente já se encontra cirrótico, é feito o 

transplante de fígado. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, realizar compras e até realizar operações 

bancárias no conforto da casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço 

estão seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de 

profissionais especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, mesmo sendo uma profissão pouco conhecida, atualmente o foco das empresas é exatamente encontrar 

profissionais com este perfil. O hacker ético ou pentester nada mais é que um investigador que pensa como um criminoso 

para identificar as possíveis falhas e vulnerabilidade para que a empresa possa realizar melhorias na segurança. 

Infelizmente, a maioria das vagas propostas para esta função exigem certificações e altos níveis de conhecimento, no 

entanto, existe muitas consultorias que disponibilizam essas certificações, algumas por exemplo, possui a facilidade de não 

exigir experiência comprovada com segurança da informação. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, realizar compras e até realizar operações 

bancárias no conforto da casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço 

estão seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de 

profissionais especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, mesmo sendo uma profissão pouco conhecida, atualmente o foco das empresas é exatamente encontrar 

profissionais com este perfil. O hacker ético ou pentester nada mais é que um investigador que pensa como um criminoso 

para identificar as possíveis falhas e vulnerabilidade para que a empresa possa realizar melhorias na segurança. 

Infelizmente, a maioria das vagas propostas para esta função exigem certificações e altos níveis de conhecimento, no 

entanto, existe muitas consultorias que disponibilizam essas certificações, algumas por exemplo, possui a facilidade de não 

exigir experiência comprovada com segurança da informação. 
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INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, realizar compras e até realizar operações 

bancárias no conforto da casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço 

estão seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de 

profissionais especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, mesmo sendo uma profissão pouco conhecida, atualmente o foco das empresas é exatamente encontrar 

profissionais com este perfil. O hacker ético ou pentester nada mais é que um investigador que pensa como um criminoso 

para identificar as possíveis falhas e vulnerabilidade para que a empresa possa realizar melhorias na segurança. 

Infelizmente, a maioria das vagas propostas para esta função exigem certificações e altos níveis de conhecimento, no 

entanto, existe muitas consultorias que disponibilizam essas certificações, algumas por exemplo, possui a facilidade de não 

exigir experiência comprovada com segurança da informação. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, realizar compras e até realizar operações 

bancárias no conforto da casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço 

estão seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de 

profissionais especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, mesmo sendo uma profissão pouco conhecida, atualmente o foco das empresas é exatamente encontrar 

profissionais com este perfil. O hacker ético ou pentester nada mais é que um investigador que pensa como um criminoso 

para identificar as possíveis falhas e vulnerabilidade para que a empresa possa realizar melhorias na segurança. 

Infelizmente, a maioria das vagas propostas para esta função exigem certificações e altos níveis de conhecimento, no 

entanto, existe muitas consultorias que disponibilizam essas certificações, algumas por exemplo, possui a facilidade de não 

exigir experiência comprovada com segurança da informação. 
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TITULO Empregabilidade de hackers para a segurança da informação 
 
 

 
 

INTRODUCAO 

Com os avanços tecnológicos, hoje a sociedade encontra-se na Era da Informação. Este âmbito possui diversas 

praticidades, como trocar informações com outras pessoas rapidamente, realizar compras e até realizar operações 

bancárias no conforto da casa. Mas junto com toda essa comodidade, será que os dados que trafegam por esse espaço 

estão seguros? E as empresas, como as empresas superam isso? A resposta para essa pergunta é a contratação de 

profissionais especializados em segurança da informação: os hackers éticos. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação; elencar as principais 

vulnerabilidades dos sistemas; pesquisar casos de crimes digitais; entender o que é um hacker ético e porque muitas 

empresas trabalham com esse tipo de profissional para garantir integridade dos seus dados. 
 

 

 
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos sobre o uso de hackers em prol das organizações, a fim de 

METODOLOGIA confrontar a opinião de autores sobre este ser um mecanismo essencial para garantir a segurança e confiabilidade dos 

dados. 
 

 
 

RESULTADOS 

Após o primeiro caso de interceptação de dados no Pentágono e a aplicação de um hacker para conter a invasão, foi visto o 

uso dessa estratégia como uma forma importante de defesa contra cyber criminosos. Vale ressaltar também que muitos 

autores enfatizam casos de grandes empresas bem-sucedidas que buscam esse perfil de profissionais para garantir a 

segurança dos seus dados, como por exemplo, temos um caso nacional que é a Telefônica Vivo. 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSOES 

Portanto, mesmo sendo uma profissão pouco conhecida, atualmente o foco das empresas é exatamente encontrar 

profissionais com este perfil. O hacker ético ou pentester nada mais é que um investigador que pensa como um criminoso 

para identificar as possíveis falhas e vulnerabilidade para que a empresa possa realizar melhorias na segurança. 

Infelizmente, a maioria das vagas propostas para esta função exigem certificações e altos níveis de conhecimento, no 

entanto, existe muitas consultorias que disponibilizam essas certificações, algumas por exemplo, possui a facilidade de não 

exigir experiência comprovada com segurança da informação. 
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TITULO 
A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO MUSICAL E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA ABORDAGEM 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
 
 

 
 
 

INTRODUCAO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos Transtornos do Neurodesenvolvimento especificado no Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), que compreende um grupo de condições com início no período 

do desenvolvimento, caracterizado por déficits na comunicação social e na interação social, acompanhados por 

comportamentos repetitivos, interesses restritos e insistência nos mesmos afazeres. Esta pesquisa, voltada para a pessoa 

com TEA, que por vezes tem acometimento da linguagem e da comunicação, desenvolverá recursos pedagógicos acessíveis, 

incluindo ferramentas de Comunicação Alternativa, ampliando, desta forma, a autonomia do educando. 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Analisar como a Comunicação Alternativa pode auxiliar o processo de aprendizagem musical da pessoa com TEA. - 

Desenvolver recursos pedagógicos acessíveis de baixa tecnologia. - Mensurar por meio do protocolo AASSM (LOURO, 2014), 

o desenvolvimento musical das amostras. 
 

 

 
Realizou-se estudo piloto, com delineamento de sujeito único para observar quais práticas musicais seriam possíveis de 

realizar com estudantes com TEA. Em seguida estabeleceu-se uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa de 

METODOLOGIA 
abordagem descritiva com 16 amostras, baseado em um estudo longitudinal, experimental, participante, exploratório, com 

levantamento de dados por documentação direta, amostragem por conveniência não-probabilística, utilização de grupo- 

controle, mensuração de desenvolvimento com protocolo de avaliação, e pesquisa etnográfica com técnica multifatorial com 

a família e professores das amostras. 

 

RESULTADOS 
Quanto ao rendimento musical, os resultados parciais apontam uma melhora no desenvolvimento do educando pertencente 

ao grupo experimental. 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Na análise de dados recebidas do ambiente escolar, um segmento evidenciou que as áreas de comunicação e relações 

interpessoais são as mais estimuladas durante a prática docente. Ainda assim, o apoio familiar mostrou-se como fator mais 

favorável a contribuir para a prática docente. No que concerne ao universo familiar, uma parcela dos dados evidenciaram 

que, mesmo dentro do grupo de amostras não verbais, os pais não sentem dificuldade na comunicação com seu filho, no 

entanto, acreditam que outras pessoas não o compreendem. Esta mesma parcela relatou que sempre conversa com o filho, 

mesmo que ele não converse com os pais, pois acreditam que o filho entende o que se diz. Com a análise das narrativas 

emergiram dados referentes à melhora no desenvolvimento atitudinal, social e comunicacional das amostras pertencentes 

ao grupo experimental. 
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TITULO                   PARADIGMAS E COMPLEXIDADES DA EXTENSÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DIÁLOGOS E NARRATIVAS 
 

 
 

 

 
 
 

INTRODUCAO 

Os discentes são os autores e atores de seu percurso de aprendizagem, haja visto que, na educação a distância o aluno tem autonomia do seu 

estudo de uma maneira que atenda sua organização individual. Atualmente, passamos por uma discussão da metodologia para a Educação 

Superior, pois “se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades 

cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes”, para que de fato 

possam experenciar novas possibilidades e terem sua própria iniciativa diante de uma situação. (MORAN, 2015, p.17) 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

objetivo desse estudo é analisar por meio das narrativas as experiencias e auto(biografias) dos discentes, os desafios e as complexidades das 

práticas da extensão em cursos de Graduação na Educação a Distância. 

 
 

 
A metodologia é a proposta por Clandinin e Connelly (1991, p.51) que consideram que estudar educação é efetivamente estudar pessoas, 
porque a “pesquisa narrativa é uma forma de compreender a experiencia” além das “histórias vividas e contadas”a partir da própria história 
do sujeito.

      
 

 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 
O discente do Ensino Superior está alicerçado na relação ensino, pesquisa e extensão, pois para Freire (1996, p.16) “não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino”, nesse aspecto o “objeto da pesquisa biográfica é explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos 
no seio do espaço social, de mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de 
sua existência” no espaço acadêmico, de forma, que o social e o educacional se misturem criando o contexto do cenário ativo, educativo e 
real possibilitando “esquemas e modalidades de relação com eles mesmos e de inserção na comunidade”. (DELORY-MOMBERGER 2012 
p.523; 2011 p.335)  

 
 

 
 
 
 

CONCLUSOES 

Dessa forma, está claro que o discente precisa ser desafiado o tempo todo para que a aprendizagem tenha um real significado. Assim, 

podemos entender que existe uma aprendizagem diferenciada, quando “o aprendiz é um sujeito, protagonista do seu próprio processo de 

aprendizagem, alguém que vai produzir a transformação que converte informação em conhecimento próprio” sendo responsável pela 

construção do saber a “partir de situações nas quais ele possa agir sobre o que é objeto de seu conhecimento, pensar sobre ele, recebendo 

ajuda, sendo desafiado a refletir, interagindo com outras pessoas” (ABREU,2000 p.43)  
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