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Seminário de Pesquisa da Estácio  (8.: 2016 outubro: Rio de Janeiro, RJ) 

Anais do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da 
UNESA, 22 de outubro de 2016, Rio de Janeiro [recurso eletrônico] / organizadores Rafael 
Mario Iorio Filho... [et al.]. – Rio de Janeiro, Estácio, 2016. 

Modo de acesso: <http://www.estacio.br/seminariodepesquisa> 
ISSN: 2316‐4247 

1. Pesquisa ‐ congressos e convenções. 2. Ciência. 3. Abordagem interdisciplinar do 
conhecimento. I. Iorio Filho, Rafael Mario (org.). I. Título: Anais do VIII Seminário de 
Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica da UNESA. 
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APRESENTAÇÃO  

Chegamos  à  oitava  edição  do  Seminário  de  Pesquisa  da  Estácio.  Ao  longo  destes  anos,  crescemos  em  número  de 
participações e em impacto no meio científico local e nacional. Se em suas primeiras edições o Seminário acontecia em 
um  espaço discreto organizado para  apresentação dos  resultados de pesquisas  científicas produzidas na UNESA,  ao 
longo  dos  anos  seguintes  o  evento  ganhou  envergadura  e  expressão  de  alcance  nacional,  englobando  atividades 
simultâneas com identidade multiprofissional, porém com interface entre áreas temáticas com o propósito de permitir 
aos  pesquisadores  e  aos  estudantes  a  possibilidade  de  interagir  com  seus  pares.  Esta  interação  impulsiona  o 
desenvolvimento  de  novas  etapas  em  futuras  pesquisas  e  possibilita  novas  colaborações  técnicas  e  científicas 
intercampi e entre diferentes IES.  

Para evidenciar a crescente dimensão que o Seminário de Pesquisa vem alcançando, destaca‐se que, nesta edição de 
2016,  além  de  pesquisas  científicas  submetidas  por  pesquisadores  que  integram  as  42  IES  do  grupo  Estácio,  foram 
recebidos para avaliação do Comitê Editorial trabalhos de outras 96 instituições de ensino superior públicas e privadas 
de todo o país. 

Os números só  reforçam o que ora apresentamos. O processo avaliativo  resultou em 5.422 avaliações  realizadas em 
2.458 resumos recebidos. Com o aumento da participação das  IES e da diversidade de temas de pesquisa submetidos 
para análise, o Corpo Editorial do VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica foi  composto 
por um grupo de 384 pesquisadores, que exerceram fundamental importância para a seleção qualitativa dos trabalhos.  

O processo de avaliação envolveu 4.868 pessoas, entre autores  (4.484) e avaliadores (384). Destaca‐se neste grupo a 
honrosa participação de docentes pesquisadores de outras universidades que aceitaram nosso convite e que trouxeram 
individualmente um reforço na leitura precisa e engrandecedora ao processo avaliativo dos trabalhos. 

Cada relato científico submetido ao Corpo Editorial foi encaminhado para exame de, no mínimo, 02 e, no máximo, 06 
avaliadores,  sem  identificação dos autores. Esta modalidade de análise permite  avaliação  crítica diversificada e  sem 
identificação  da  origem  do  trabalho,  o  que  trouxe  lisura  ao  processo  avaliativo,  aumentando  a  credibilidade  e  a 
confiança em nosso evento. 

Para engrandecer ainda mais o VIII Seminário de Pesquisa da Estácio e IV Jornada de Iniciação Científica, contamos com 
a  ilustre  participação  do  Professor  Doutor  Fernando  Cosme  Rizzo  Assunção,  atual  diretor  do  Instituto Nacional  de 
Tecnologia  (INT) que nos brindará com a palestra de abertura  intitulada   “Enfrentando os desafios globais”, e será o 
marco de início de um dia de grandes discussões e aprendizado. 

O Seminário de Pesquisa da Estacio e a Jornada de Iniciação Científica da UNESA cumprem mais uma vez o compromisso 
de  promover  um  espaço  integrador  de  saberes,  estimulando  a  discussão  entre  diferentes  áreas  do  conhecimento 
agregando nas salas de apresentação temáticas comuns a diferentes cursos do universo acadêmico, e proporcionando a 
apresentações de estudos científicos em pôster exposto em um espaço apropriado para estimular a integração entre os 
pesquisadores,  com  poder  intercessor  cooperativo  para  criação  de  uma  visão  multidisciplinar  entre  diferentes 
instituições comprometidas com o propósito comum de interação de campos da ciência e tecnologia.  

A todos os avaliadores, nossa gratidão e reconhecimento de que o crescimento em qualidade deste evento se deve de 
forma  irrefutável  à  sua participação. Aos docentes pesquisadores  e orientadores, nosso  especial  agradecimento em 
proporcionar  ao  corpo  discente  um  amplo  campo  para  o  desenvolvimento  científico  do  nosso  país,  semeando  a 
pesquisa  científica  como  atividade  inerente  ao  desenvolvimento  acadêmico  da  competência  de  qualquer  futuro 
profissional.  Aos  estudantes  pesquisadores,  agradecemos  por  acreditarem  que  a  pesquisa  fundamenta  o 
desenvolvimento  da  sociedade  e  por  se  dedicarem  à  investigação  científica  como  atividade  complementar  à  sua 
formação. 

Rio de Janeiro, outubro de 2016, 

 

Rafael Mario Iorio Filho 

Diretor de Pesquisa ‐ Estácio 

Vice‐Reitor de Pós‐Graduação e Pesquisa ‐ UNESA 

   

VIII Seminário de Pesquisa da Estácio 29



RELAÇÃO  DOS  SEMINÁRIOS  TEMÁTICOS  

Manhã   Tarde  

SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO E DIREITO 1 

SEMINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

SEMINÁRIO BIO E NANOTECNOLOGIA 

SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO E ARTES 1 

SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO E HISTÓRIA 1 

SEMINÁRIO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL 1 

SEMINÁRIO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL 3 

SEMINÁRIO DIREITO PENAL 1 

SEMINÁRIO DISCURSO JURÍDICO E MEDIAÇÃO 

SEMINÁRIO DOENÇAS CARDIO‐VASCULARES E METABÓLICAS 1 

SEMINÁRIO DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 1 

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 1 

SEMINÁRIO ENGENHARIAS 1 

SEMINÁRIO ETNICIDADE E MULTICULTURALISMO NO BRASIL 

SEMINÁRIO FINANÇAS 

SEMINÁRIO FORMAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 

SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL 1 

SEMINÁRIO IDOSO E SOCIEDADE 1 

SEMINÁRIO JOGOS 

SEMINÁRIO MEIO AMBIENTE 1 

SEMINÁRIO MORFOFISIOLOGIA HUMANA E DO EXERCÍCIO 1 

SEMINÁRIO NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 1 

SEMINÁRIO ONCOLOGIA 

SEMINÁRIO PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 1 

SEMINÁRIO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 1 

SEMINÁRIO SAÚDE BUCAL 

SEMINÁRIO SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 1 

SEMINÁRIO SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA 1 

SEMINÁRIO SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E REALIDADE VIRTUAL 

SEMINÁRIO SUBSTÂNCIAS DE ABUSO NA SOCIEDADE MODERNA 

SEMINÁRIO URBANISMO 

SEMINÁRIO ZOOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA 1 

SEMINÁRIO ADMINISTRAÇÃO E DIREITO 2 

SEMINÁRIO CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS E FITOTERÁPICAS 

SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO E ARTES 2 

SEMINÁRIO COMUNICAÇÃO E HISTÓRIA 2 

SEMINÁRIO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL 2 

SEMINÁRIO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SEMINÁRIO DIREITO PENAL 2 

SEMINÁRIO DOENÇAS CARDIO‐VASCULARES E METABÓLICAS 2 

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 2 

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 2 

SEMINÁRIO ENGENHARIAS 2 

SEMINÁRIO EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA 

SEMINÁRIO FORMAÇÃO E PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 

SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL 2 

SEMINÁRIO IDOSO E SOCIEDADE 2 

SEMINÁRIO MEDICINA LABORATORIAL 

SEMINÁRIO MEIO AMBIENTE 2 

SEMINÁRIO MOBILIDADE URBANA 

SEMINÁRIO MORFOFISIOLOGIA HUMANA E DO EXERCÍCIO 2 

SEMINÁRIO NUTRIÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR 2 

SEMINÁRIO POPULAÇÃO LGBT E DIREITOS CIVIS 

SEMINÁRIO PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS EM SAÚDE 2 

SEMINÁRIO QUALIDADE NUTRICIONAL 

SEMINÁRIO REDES SOCIAIS E NOVAS MÍDIAS 

SEMINÁRIO REGULAMENTAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE 

SEMINÁRIO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 2 

SEMINÁRIO SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 2 

SEMINÁRIO SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 3 

SEMINÁRIO SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA 2 

SEMINÁRIO SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA 3 

SEMINÁRIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

SEMINÁRIO ZOOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA 2 
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RESUMO

A pesquisa busca refletir sobre a execução de ações afirmativas para a proteção do ser humano, por meio de medidas discriminatórias lícitas e 
necessárias à existência digna de atores sociais. As ações afirmativas surgem sobre os pilares norte-americanos, especialmente após a edição da 
Ordem Executiva (Executive Order) número 10925, motivada pela recusa do ingresso dos homens negros na Universidade do Alabama. Tinha 
como objetivo reduzir as desigualdades existentes no âmbito do trabalho e da educação. Cinco décadas mais tarde o primeiro presidente negro é 
eleito para comandar o país. Desse modo, ações afirmativas conferem um modelo de discriminação positiva, cujas ações objetivam o tratamento 
equânime entre os cidadãos. Ações estas que envolvem políticas públicas (Bolsa Família) destinadas a equilibrar a fragilidade de classes específicas. 
Até mesmo programas sociais de ingresso nas universidades (ProUni) e medidas de inclusão social (cotas raciais) foram alvos de Ações de 
Inconstitucionalidade por supostamente violarem o princípio da igualdade. A crítica mais pertinente ao tema engloba questões de cunho não 
isonômico na consecução dessas prestações. Algumas questões são comumente suscitadas pela literatura especializada. Seria legítima, portanto, 
uma medida afirmativa com vistas a beneficiar um grupo específico de pessoas? Sabe-se que estas ações trazem em seu bojo uma igualdade de 
oportunidades, o que leva a uma segunda questão. Oportunidades iguais refletem uma justiça social se aplicadas a classes desiguais? Alguns 
autores afastam a igualdade como justiça e trazem a equidade como solução. Como se não bastasse a crescente acentuação da desigualdade 
social, o preconceito e a discriminação têm avançado em proporções extremas, fragilizando classes específicas. A partir desse ponto identificam-se 
questões a serem enfrentadas por um debate sociocultural, com vistas a equilibrar as relações em sociedade. Sabe-se que estas ações sustentam o 
Estado Democrático de Direito, pois integram à sociedade pessoas que historicamente, sofrem discriminação por motivo de raça, religião, opção 
sexual ou mesmo de deficiência, seja ela física ou mental. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 proíba qualquer forma de discriminação, a 
consecução dos objetivos fundamentais do Estado Democrático exige a adoção de políticas públicas compensatórias com o intuito de acelerar a 
equidade enquanto processo e proporcionar oportunidades iguais para classes diferentes. Conclui-se que a necessidade de políticas públicas que 
atendam as mais diversas classes sociais deve ser vista como uma “discriminação lícita” e necessária à efetivação dos direitos fundamentais. 
Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é 
exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise jurisprudencial.
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Título: A (IN) APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 AOS HOMENS COMO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 31

RESUMO

O presente trabalho aborda a temática sobre as interpretações dos tribunais acerca da possível aplicação das medidas protetivas da Lei nº 
11.340/2006 nos casos de violência doméstica praticadas contra os homens. O tema discutido demonstra-se de grande importância para o meio 
jurídico visto que geralmente as mulheres são consideradas as mais frágeis na relação familiar. Este estudo se baseou em uma pesquisa 
bibliográfica por meio do método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. A presente pesquisa, justifica-se considerando os diversos 
estudos sobre a luta e os direitos da mulher, que reconhecidamente, sofreram discriminações, tais como: morais, ideológicas, financeiras, sendo 
comumente vivenciadas pela sociedade as agressões físicas, condutas que menosprezaram sua dignidade e honra e que, em 2006, acertadamente 
foi sancionada a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, a qual tem como objetivo criar e prevenir mecanismos para coibir à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às vítimas que estiverem em situações de risco, 
bem como dispor sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar. Acrescente-se, ainda, que com o advento da Lei Maria da Penha, 
alguns argumentos indagatórios dos juristas e dos doutrinadores surgem questionando se a norma supramencionada poderá se expandir ao 
homem como vítima da violência no âmbito familiar. Desse modo, objetivou-se expor divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da 
possível aplicação das medidas protetivas da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, aos homens como vítima de violência doméstica. A 
proposito, o presente estudo se baseou em uma pesquisa bibliográfica por meio do método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. A 
principal discussão (problemática) gira em torno das objeções concernentes a provável afronta ao Princípio da Igualdade em decorrência do 
acolhimento restrito as mulheres vítimas de violência doméstica e se pode ser aplicada por analogia ao homem ou não, ou seja, é constitucional a 
aplicação da lei 11.340 de 2006 nas relações afetivas em que a vitimas sejam do sexo masculino? A hipótese preliminar para o problema levantado 
é de que a referida lei, foi criada para fins de atender somente ao público feminino que provavelmente é a parte mais frágil dessas relações, seja 
do ponto de vista físico, como psicológico e biológico, devendo ser portanto considerada inconstitucional no sentido material a aplicação nas 
relações em favor dos homens. Ademais, o presente estudo desenvolve-se em cinco tópicos, primeiramente, apresenta-se de forma breve como 
as mulheres eram de fato e de direito reconhecidas na sociedade. O segundo tópico, vem conceituando a forma de violência contra a mulher.  O 
terceiro tópico, analiticamente, exibe um parecer da Lei nº 11.340/2006, evidenciando seus objetivos e inovações. E por fim, o quarto tópico, de 
forma mais específica, expõe os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários acerca da (in) aplicação da norma em comento em favor dos 
homens, e se este texto legal pode ser considerado inconstitucional. Diante disso, o resultado da implementação dos novos estudos que 
culminaram com a redação da Lei supramencionada e sua aprovação, corroboraram para a mudança no contexto histórico e social das 
prerrogativas, que se fazem necessárias para utilização dos amparos legais junto ao poder judiciário.
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Título: A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 664 E 665 EM VIRTUDE DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS32

RESUMO

A vertente pesquisa analisa a (in)constitucionalidade das Medidas Provisórias 664 e 665, as quais editadas no fim de 2014, provocaram mudanças 
substanciais em alguns benefícios sociais previdenciários, como a pensão por morte, o auxílio-doença e o seguro desemprego. Sob o aspecto 
formal, defende-se que as medidas provisórias citadas são inconstitucionais por violarem o artigo 246 da Constituição Federal, o qual veda a 
edição de medidas provisórias que venham a regulamentar artigo da Constituição Federal cuja redação tenha sido alterada entre 1º janeiro de 
1995 até a promulgação da EC n 32 em 2001. Ora, a ampla reforma previdenciária executada pela EC no 20-98, que modificou sobremaneira o 
sistema previdenciário e a cobertura de seus benefícios no artigo 201 constitucional, blindaria tal sistema contra os efeitos de medidas provisórias 
como as que se cuidam por atraírem a aplicação do artigo 246 da Constituição Federal. Sob a ótica material, os regramentos agridem o princípio 
da proibição ao retrocesso, ancorado no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB/88). O princípio da proibição do retrocesso 
social fornece um parâmetro para o controle da adequação e necessidade de restrições aos direitos fundamentais. O referido princípio serve de 
bússola ao legislador e ao intérprete quando se põem na tarefa de restringir direitos fundamentais já definidos e incorporados ao patrimônio 
jurídico dos atores sociais. Defende-se que a proibição do retrocesso social está intimamente associada à necessidade de preservação da 
segurança jurídica, sendo um corolário deste, uma vez que os direitos fundamentais e a própria noção de dignidade humana jamais serão 
efetivados diante da possibilidade fática e jurídica de subtração ou restrição do patrimônio jurídico já alcançado. Esta possibilidade enfraquece as 
instituições estatais e coloca em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. A efetivação da dignidade da pessoa não passa apenas pela 
proteção ao direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, ela exige, de igual modo, proteção em face de medidas que venham a eliminar 
ou retroceder prestações do Estado em prol do bem-estar social. Desse modo, conclui-se que tais direitos não devem ser reduzidos, pois as 
Medidas Provisórias 664 e 665 são inconstitucionais, na medida em que atentam contra o artigo 246 da Constituição Federal e, sob a ótica 
material, violam o princípio da vedação do retrocesso social, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica. Conclui-se ainda que apenas seria 
possível a diminuição de direitos sociais no caso concreto ante a colisão com outros direitos fundamentais sociais e a aplicação do princípio da 
proporcionalidade. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, 
a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise legislativa e 
doutrinária.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como finalidade a possibilidade de um modelo prisional, fundamentado na dignidade da pessoa humana e nos princípios 
da humanização das penas, que ressocialize o condenado, oferecendo condições reais de recuperação.  Nesta lógica, quando da observação do 
sistema prisional brasileiro, que se encontra em estado de verdadeira catástrofe, é de claridade solar que a violência física e psicológica ao detento 
só faz com que este retorne cada vez mais perigoso e revoltado à sociedade, contribuindo assim, para o aumento das taxas de reincidência.  O 
método utilizado nas (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) APAC´s vem, obtendo resultados impressionantes, sendo uma 
(Organização não governamental) ONG, na busca soluções para a diminuição da tão crescente violência e criminalidade em nosso país, 
conseguindo alcançar altos índices de ressocialização e baixíssimos índices de reincidência, através de uma modalidade contemporânea de 
execução penal.  O objetivo é a investigação da real possibilidade das APAC`S contribuírem para um sistema prisional mais democrático, 
respeitando a Lei de Execução Penal (LEP) e para tanto, consultou-se artigos sobre a evolução histórica dos presídios, autores como Beccaria, 
Foucault, Roxin, e entre outros e ainda, a visita feita pelas pesquisadoras à APAC/Itaúna, em Minas Gerais e a Penitenciária Dênio Moreira de 
Carvalho, em Ipabas/MG, instituição que utiliza forma similar de execução da pena das APACS, mesmo sendo um presídio de grande porte.  O 
núcleo da questão é também fazer com que a sociedade, os políticos e os legisladores compreendam que o sistema atual aniquila todas as 
possibilidades de recolocação destes seres humanos na sociedade, para tanto, demonstrando gráficos comparativos entre os modelos existentes 
no Brasil e em outros países que obtiveram sucesso em seus sistemas carcerários.  Conclui-se que a possibilidade de existência de uma execução 
da pena no Brasil, em que haja respeito aos direitos humanos e a individualização da pena, fazendo com que o sistema prisional tenha o real 
caráter sócio-educativo e consequentemente a redução da reincidência e da violência.
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RESUMO

O Código Civil (art.47) determina expressamente que, para obrigar a pessoa jurídica, é imprescindível que os atos de administradores estejam no 
âmbito dos seus poderes. Não obstante, há poderes implícitos, não sendo necessário que o ato constitutivo da sociedade descreva de forma 
exaustiva quais são os atos que o administrador pode praticar, a despeito que, empiricamente, os atos exijam poderes especiais para serem 
praticados, sem prejuízo dos “demais atos de gestão”, autorizados pelo Código Civil (art. 1.015). Para tanto, surge a teoria ultra vires que bem 
poderia denominar-se de “excesso de poder”, de sorte que, caso exista omissão no estatuto social, pode a sociedade praticar atos de liberalidade, 
ou isso caracteriza, efetivamente, a prática de atos ultra vires, passível de ensejar responsabilidade do administrador? Essa é, pois, a problemática 
da pesquisa, que tem por objetivo proceder a uma investigação sobre o grau de responsabilidade da teoria ultra vires no ordenamento jurídico 
brasileiro, cuja metodologia da pesquisa é do tipo bibliográfica, em consonância a acórdãos, aliando-se a abordagem livre e exploratória e 
discursiva, com ênfase à ilustração de casos e com manifesta fundamentação jurídica. O objetivo geral da pesquisa, desse modo, é confirmar a 
aplicabilidade da teoria ultra vires no direito brasileiro e suas consequências nas relações jurídicas empresariais. Originalmente, a teoria ultra vires, 
do direito inglês, exonerar-se-ia da sociedade a responsabilidade por atos praticados pelos administradores que não se enquadrem dentro do 
objeto da sociedade; tal objeto, segundo aquela teoria, há de compreender a ideia de atividade e fim. Vale assinalar a crise que se encontram as 
teorias estruturais e finalísticas no Direito, hoje em dia, como afirma Norberto Bobbio (Da Estrutura à Função, 2007), por isso, reclama-se nesta 
pesquisa a ordem sistêmica bem formulada por Claus-Wilhelm Canaris. Com efeito, os atos praticados fora do âmbito do objeto social seriam 
ineficazes em relação à sociedade, não gerando obrigações para a sociedade nem direitos para terceiros. No Brasil, a legislação só não prevê os 
efeitos dos atos ultra vires, entendendo a doutrina, tal como na orientação norte-americana contemporânea, que os atos praticados são válidos e 
geram responsabilidade para a sociedade. Semelhante entendimento, coaduna-se com o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 
manifestamente, no julgamento do REsp n. 12666-0, que reconhece a responsabilidade da sociedade por ato do sócio-gerente praticado com 
violação do contrato. A título de discussão e direcionamento conclusivo, assinala-se que as regras do art. 1.015, do Código Civil, terminam por 
reforçar o que está no art. 47 da referida norma e, não obstante estejam no capítulo das sociedades simples, poderão também ser aplicadas às 
sociedades limitadas, com alguma variação doutrinária, dependendo do contrato social. Para tanto, se já antes se impunha ao terceiro de boa-fé 
que contratasse com sociedade o cuidado de examinar os respectivos documentos societários, esse cuidado deve ser então redobrado, sob pena 
de poder a sociedade exonerar-se da obrigação assumida por seu administrador, com base nos dispositivos examinados na pesquisa. Ao final, 
constata-se a consecução do objetivo proposto, com a oferta de solução à problemática. Nesse sentido, conclui-se que a interpretação conferida 
pelos tribunais sofre contornos, mas é certo que foi acolhida, ainda que parcialmente no direito brasileiro, a teoria ultra vires.
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RESUMO

A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, consiste em uma medida afirmativa destina a proteger mulheres que se encontram em 
situação de violência de gênero, em ambientes domésticos e familiares. A mencionada legislação criou mecanismos para coibir a violência física, 
psicológica, patrimonial, moral e sexual nestas searas, permitindo a promoção de várias mudanças no que diz respeito à proteção das vítimas. O 
presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na referida lei, no âmbito do Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói, adotando-se variáveis centrais para a verificação das principais características da 
aplicação concreta da lei. O principal método foi empírico, através da extração de dados numéricos e estatísticos de 41 procedimentos do Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, cujo registro de ocorrência foi realizado entre os anos 
de 2013 e 2014. A Lei 11.340/2006 utiliza-se do caráter simbólico do Direito Penal a fim de proporcionar às vítimas de violência doméstica e 
familiar uma rede de proteção que possa ajudá-las a romper com o ciclo de violência. A partir da pesquisa empírica, foram avaliados os seguintes 
dados: qual o âmbito da violência perpetrada contra a mulher (relação íntima de afeto, unidade familiar e unidade doméstica), qual o perfil das 
vítimas e dos agressores (estado civil, local da violência, etnia, idade, profissão), quais são os crimes cometidos em razão de gênero, quais são as 
formas de violência associadas a estes delitos (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), a relação entre medidas protetivas de urgência 
requeridas e medidas protetivas de urgência deferidas e os métodos de prova admitidos em função da especificidade desse tipo de violência. Faz-
se mister ressaltar que foram analisados apenas quarenta e um procedimentos, de forma que os resultados aqui extraídos não podem ser 
considerados de forma absoluta, mas devem servir como base para pesquisas futuras. Diante dos dados coletados ao longo do relatório, resta 
afirmar que a sua aplicação ainda necessita ser ampliada e que, além disso, deve existir um esforço coletivo para romper com a desigualdade de 
gênero, construída através de papéis sociais e culturais do homem e da mulher em uma sociedade historicamente estruturada em moldes 
patriarcais.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivos apresentar os fundamentos dos direitos da personalidade a partir das teorias da aquisição da 
personalidade jurídica e verificar em recentes decisões judiciais, a aplicação prática destes fundamentos. A metodologia utilizada para 
desenvolvimento do tema consiste em pesquisa doutrinária e jurisprudencial, bem como utilização dos métodos comparativo e indutivo com 
vistas a comprovar a efetiva aplicação de conceitos, fundamentos e teorias, relativos aos direitos da personalidade, nos casos concretos. O estudo 
tem como princípios norteadores as três correntes doutrinárias sobre a aquisição de direitos de personalidade, a saber: Teoria Natalista, Teoria 
Concepcionista e Teoria da Personalidade Condicional, fazendo uma analogia ao instituto do ente despersonalizado. Historicamente, cumpre 
assinalar que o estudo e a sistematização dos direitos de personalidade ganharam relevo a partir das revoluções burguesas do século XVIII. 
Entretanto, pode-se identificar que a sua proteção já existia desde a Idade Média, encontrando-se no direito romano, por exemplo, a figura da 
actio injuriarum aestimatoriaque visava proteger o indivíduo de injúrias e difamações irrogadas em face da sua honra. Na história mais recente, a 
corrente defendida por Nicola Coviello negava a própria existência dos direitos de personalidade já que seria inconcebível alguém ter direitos cujo 
objeto seria sua própria pessoa. Todavia, a doutrina nacional e estrangeira reconheceu amplamente esses direitos que são inalienáveis, estão fora 
do comércio e merecem a proteção da lei contra qualquer ameaça, seja por parte do Estado, seja de particulares. A escola positivista combate a 
ideia da existência de direitos da personalidade inatos já que estes decorrem da concepção jurídico-normativa e não da realidade psicofísica sendo 
necessária para sua efetiva validação o aval do Estado. A escola de direito natural por outro lado é ardorosa defensora desses direitos inerentes à 
pessoa humana e das prerrogativas individuais extensamente reconhecidas na legislação contemporânea e na jurisprudência brasileira, cabendo 
ao Estado somente reconhece-los. A constitucionalização do Direito Civil fez com que certos dispositivos do direito civil alcançassem a condição de 
direitos constitucionais e também fundamentais. Isto significa também interpretar o Direito Civil sob um novo prisma, uma vez que as 
Constituições são normas hierarquicamente superiores às leis, tais como o Código Civil. Dessa forma, os valores insertos na carta constitucional 
devem nortear a interpretação da legislação civil em vigor. Conclui-se do presente estudo que é necessário ampliar o entendimento doutrinário 
sobre o tema para alcançar todas as situações apresentadas em nosso modelo social, definindo a chancela estatal para o efetivo exercício do 
direito de personalidade.
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RESUMO

As inovações tecnológicas permitiram estreitar distâncias globais, aproximar pessoas, difundir culturas e ideias. É impensável no capitalismo 
contemporâneo a não acessibilidade à rede mundial de computadores, bem como o uso de aplicativos em dispositivos móveis, não apenas em 
decorrência da fluidez de informações ser maior e mais célere, dinamizando a rotina diária e sempre acelerada, mas, indiscutivelmente, porque o 
atual modo de produção que movimenta as sociedades requer mudanças constantes para manter (ou elevar) o ritmo de consumo, alterar padrões 
de necessidades, inovar nos relacionamentos humanos. Ocorre que tais ferramentas eletrônicas, quando não se prestam à utilidade pública, com 
frequência, tem sido utilizadas para publicizar casos de violência e degradações humanas, em nítido desrespeito à intimidade e à reputação das 
pessoas. Diante de tal situação, o que pode ser feito para conter mencionadas práticas criminosas em mídias sociais? A legislação vigente prevê 
punição nesses casos? A partir desses questionamentos, desenvolveu-se uma pesquisa crítica, de cunho dedutivo (e, para análise de alguns casos, 
indutiva), a partir de levantamento doutrinário, jurisprudencial e de publicações eletrônicas, com o objetivo de identificar os limites da liberdade 
de expressão em mídias sociais. A Constituição Federal de 1988, no inciso IV, do art. 5º, garante a liberdade de manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato. Protege-se, ainda, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença, como direito fundamental. É tutelada a liberdade em várias formas pela Carta Magna, como direito 
inalienável, irrenunciável, essencial para a dignidade da pessoa humana. Nas comunidades democráticas, é elemento essencial, pois permite o 
debate e a coexistência de pensamentos contrários, diferentemente do que ocorre em governos opressores e ditatoriais. No entanto, verifica-se 
que, a despeito de a liberdade de expressão ser revestida de proteção constitucional, não se poderá ser considerada direito absoluto nem ser 
utilizado para justificar a violência, a subversão, a obscenidade, a calúnia, o ódio racial ou étnico. A divulgação de imagens e vídeos com cenas de 
agressão em redes sociais, quando ultrapassam os limites da moralidade, da ética e da cidadania, não deverão ser aceitas, não apenas por 
ofenderem direitos, mas por criarem uma cultura de ridicularização do sofrimento humano e de diversos problemas sociais. Analisando a 
legislação penal brasileira, identifica-se que é possível enquadrar tais condutas em crimes já tipificados (seja pela violação à honra, seja pela 
incitação ao crime). Porém, diante da repercussão e propagação quase instantânea de informações no meio digital, os meios de punição e 
repressão mostram-se insuficientes. Diante da atual resposta dada pelo Estado, não se intimida, não se desestimula tais práticas. Conforme os 
estudos realizados, observou-se que é necessário criar instrumentos mais efetivos e céleres, minimizando os prejuízos sofridos pelas vítimas. A 
ridicularização da agressão às mulheres, à exposição da intimidade de famosos e anônimos, dentro outras práticas de banalização de tragédias 
humanas devem ser repelidas. Não se deve fomentar a cultura do ódio, da popularização da violência, da disseminação do preconceito e de outras 
mazelas. O exercício do livre pensamento e da expressão não pode ser tolerado quando constituam em formas abusivas que não se coadunam 
com o espírito de valorização e respeito à dignidade humana preconizada pela Constituição Federal de 1988. Desperta-se para o grande desafio na 
democracia: o equilíbrio entre a defesa da liberdade de expressão e o combate a discursos criminosos.
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RESUMO

A presente pesquisa tem por objeto analisar a celeridade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como instrumento de pacificação de 
conflitos ambientais no Estado do Amapá/AP. A construção do referencial teórico ocorreu a partir de investigação na doutrina ambiental, 
Legislação ambiental e jurisprudência pertinente. Dentre os motivos para a escolha do tema encontra-se a sua utilização constante e a praticidade 
do termo de ajustamento de conduta para as soluções rápidas e efetivas de conflitos envolvendo direitos difusos e coletivos sem necessidade de 
recorrer via judicial. A metodologia utilizada foi à pesquisa documental com a análise de dados quantitativos e qualitativos, que foram discutidos 
de forma dialógica. A pesquisa apresenta como problemática analisar se o TAC é realmente um instrumento que torna rápido as soluções de 
conflitos ambientais, em outras palavras: o TAC é um instrumento que possibilita a solução célere dos conflitos ambientais no Estado do 
Amapá/AP? A questão suscitada nos leva a pensar na hipótese de que o ajustamento de conduta é um instrumento celebrado principalmente pelo 
Ministério Público do Meio Ambiente/AP com o responsável pelo dano ambiental, que se compromete ao cumprimento de obrigações de 
prevenção, recuperação ou reparação dos danos provocados. Essas obrigações podem se dar na modalidade de obrigação de fazer, deixar de fazer 
ou indenizar, dentro de determinado prazo, discutido entre as partes, tendo-se em vista a proteção ao meio ambiente. Para este trabalho pensou-
se no ajustamento de conduta como um instrumento rápido na solução de conflitos ambientais, bem como sua aplicação, execução e eficácia. 
Para se chegar a resultados de medição do tempo da solução de conflitos, adotou-se como método de pesquisa, o estudo comparado entre o 
tempo de conclusão de procedimentos instaurados na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Macapá/AP até a sua conclusão com a 
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, comparando-o com as ações civis públicas instauradas no mesmo período, tendo o mesmo 
objeto e consideradas desde seu nascedouro até a prolação da sentença de mérito.  O objetivo era saber quanto tempo é necessário para que 
exista um documento que comprove a solução do conflito e, com isso, ter uma percepção temporal da celeridade dos ajustamentos de conduta 
aplicados na solução de conflitos ambientais. O estudo limitou-se a analisar a atuação do MP/AP no que concerne ao crime de poluição sonora no 
município de Macapá/AP, também foi necessário à delimitação temporal para o ano de 2014, sendo que os TACs propostos nesse período 
encontram-se concluídos, e facilitam uma demonstração quantitativa dos dados. Numa análise estrita, quanto a atuação do Ministério Público do 
Meio Ambiente/AP, o enfoque foi o estudo de 3 (três) importantes TACs referente a poluição sonora, foi realizado um levantamento de dados 
quantitativos, que foram analisados no intuito de demonstrar a celeridade desse instrumento na solução de conflitos ambientais. Bem como, 
foram analisadas 3 (três) ações civis públicas. Na comparação em relação à celeridade na composição do conflito o TAC se mostrou mais eficiente 
e célere, e com resultado final satisfatório, por dispensar as formalidades instrumentais que a ação civil pública requer. Sendo que esta só será 
proposta se o violador do meio ambiente se recuar na composição do TAC ou não vier a cumpri-lo. A atuação do MP/AP na mediação de conflitos 
ambientais se tornou um meio para sociedade ter mais acesso à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público do Meio Ambiente/AP tem adotado mecanismos e meios autocompositivos de 
soluções de conflitos, para a defesa de direitos da sociedade, e um desses mecanismos é o TAC, que vem colaborando na tutela do meio ambiente 
acerca dos conflitos ambientais provocados pela poluição sonora no Município de Macapá/AP.

Ciências Jurídicas

DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 35



E-mail para contato: satinapm@gmail.com IES: FESV

Autor(es) Satina Priscila Marcondes Pimenta Mello; Patrick Domiciano de Oliveira; Maria Carolina Foerste

Palavra(s) Chave(s): Competencia. Poderes. Bullying. Cyberbullying e cyberstalking.

Título: A COMPETENCIA DO COMBATE AO BULLYING, CYBERBULLYING E CYBERSTALKING PELOS TRÊS PODERES CAPIXABAS 36

RESUMO

A mídia vem dando especial enfoque em relação ao bullying e suas espécies o cyberbulying e cyberstalking, haja visto, que as consequências destas 
ações terem chamado atenção da sociedade pelos seus extremismos. O bullying se baseia em atos de intimidação, ameaça, tirania, opressão, 
humilhação ou maltrato contra pessoa ou grupo. Os comportamentos que constituem estas violências quando se dão em ambientes virtuais são 
chamados de cyberbullying também o cyberstalking. As constantes inovações no mundo da tecnologia e da informática beneficiaram as relações 
estabelecidas no contexto social, posto terem viabilizado grande agilidade à comunicação e à propagação de informações, contudo, tornou-se 
veículo ideal para a proliferação do bullying, haja visto a impossibilidade de controle imediato sobre as informações veiculadas. Temos então claro 
que as crianças e adolescentes são as principais vítimas (diretas e indiretas) destas ações e por possuírem prioridade, haja vista, a Doutrina da 
Proteção Integral, conforme preconizada pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, é preciso que a sociedade, como 
um todo, e principalmente os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de acordo com suas competências, realizem ações que as protejam 
contra os males do mundo virtual. No dia 06 de novembro de 2015, foi promulgada a lei 13.185 que institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying), que determinada a realização de ações por diferentes membros da sociedade – públicos ou privados- na prevenção e 
combate deste comportamento, assim como deixa claro quais ações caracterizam o bullying, tratando-se de um grande avanço em relação ao 
tema. Ainda no Legislativo há dois projetos do Senado que visam criminalizar o bullying e o cyberbullying: 236/2012 e 21/2013. O Judiciário vem 
determinado indenizações por danos morais a pessoas que sofrem com o bullying e o cyberbullying. Quanto ao Poder Executivo o mesmo tem 
realizado ações como campanhas de conscientização e ainda a abertura de Delegacias de Crimes Virtuais, além de políticas públicas partir das 
determinações da democracia participativa. Observando as ações acima informadas, o presente artigo, busca analisar como os representantes 
destes Poderes, no âmbito da sociedade capixaba, compreende suas competências e funções sobre o tema. Foram ouvidos 25 entrevistados dos 
municípios da Grande Vitória, aos quais fora aplicado questionário estruturado de perguntas abertas sobre o conhecimento dos mesmos quanto 
ao tema e a quem eles atribuem a responsabilidade de prevenção e combate dos atos. Dentre os entrevistados estão vereadores, delegados, 
secretários e representantes das Secretarias de Educação, magistrados, defensores públicos e outros autores que contribuíram para o alcance do 
objetivo. Através da analise do discurso percebemos a preocupação comum com a realização de ações preventivas, principalmente, nas escolas e 
que envolvam também a família. Quanto a proposta de criminalização dos atos há divergências de pensamento haja visto que normalmente os 
autores das ações depreciativas virtuais aqui em tela também são crianças e adolescentes. Quanto a competências a variação de respostas vai 
desde a isenção dos Poderes por já terem realizado ações relevantes que precisam apenas ser efetivadas (representante Legislativo) a necessidade 
de implementação de políticas publicas que se auto sustentem (representante Executivo).  Fato intrigante é percepção desarticulada de ações, pois 
12 representantes destes poderes apenas tinham conhecimento de ações da sua esfera e não de outras, demonstrando uma desarticulação. 
Acredita-se que com a realização desta pesquisa os dados adquiridos podem constituir uma analise aprofundada das ações, com debates sobre as 
Politicas Públicas atuais e reflexões quanto a novas ações pelos três poderes aqui estudados de maneira integralizada.
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RESUMO

O presente trabalho visa ao estudo da legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Serão feitas análises de jurisprudências e 
posicionamentos doutrinários que se manifestam a favor sobre o assunto. Tem-se como objetivo comprovar que a legalização do casamento é 
possível, depois que já comprovada à união estável de pessoas homoafetivas, aplicando-se a regra de interpretação conforme a constituição, a 
união estável então, pode vir a ser convertida em casamento civil. O procedimento metodológico adotado pela constituição dessa abordagem 
estruturou-se na Pesquisa Bibliográfica que é a atividade de localização e consulta de fontes diversas de informação escrita, para coletar dados 
gerais ou específicos a respeito do tema, não sendo mera repetição do que já fora escrito sobre o assunto, mas propicia o exame do tema sob um 
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. Busca-se expor que o legislador, ao editar normas, não pode o Judiciário 
interpretá-las de forma limitada, devendo ser aplicadas em consonância com os princípios fundamentais do direito, e sempre consagrando a
dignidade da pessoa humana. No contexto de um direito civil que busca romper com o paradigma do ‘ter’ e adentrar no paradigma do ‘ser’, 
partindo da visão constitucional e focalizando na personalidade do sujeito, a presente pesquisa adentra no estudo da constitucionalidade do 
casamento homoafetivo. O ponto de partida para o percurso que se propõe no presente trabalho se encontra na perspectiva do direito civil-
constitucional, caminho este que se constrói na busca da recolocação do sujeito no centro do ordenamento jurídico e social.  O objetivo do mesmo 
se traduz na exposição de ideias e posicionamentos de doutrinadores e da própria legislação brasileira no que norteia a legalização do casamento 
homoafetivo. Os estudos jurídicos atuais realizados sobre o tema da homossexualidade tendem a considerar a ótica do direito constitucional e dos 
direitos humanos com repercussões para a esfera do direito civil e do direito de família, porém explicitamente, nenhuma das normas jurídicas 
regulamenta de fato a possibilidade do casamento homoafetivo. Portanto, é Constitucional o casamento homoafetivo, embora não seja 
contemplado pelo novo Código Civil? A metodologia a ser utilizada baseou-se na técnica de Pesquisa Bibliográfica, fazendo-se a utilização do 
método dedutivo que tem o propósito de explicitar o conteúdo das premissas; e o histórico que consiste em investigar acontecimentos, processos 
e instituições do passado para verificar sua influência na sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma atual por meio de alterações 
de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular de cada época. Escolheu-se o tema em razão da 
relevância social que ele apresenta, pois grande parte das pessoas ainda tem o conceito de família convencional, constituída pelo homem e pela 
mulher unidos pelo casamento e cercados de filhos. Entretanto, conceituar a família nos dias de hoje é uma realidade bastante diferente dessa, 
pois a família não é mais um grupo de pessoas rotuladas de pai, mãe e filho, e sim, tratar de família faz é se referir a sentimento, a afetividade. 
Conviver com pessoas na base do afeto é constituir uma família, sendo assim, mais um motivo que faz jus a defesa do casamento homoafetivo, 
pois se a convivência através do afeto com pessoas faz com que seja considerada família, nada mais propício que o ordenamento jurídico consagre 
essa forma de amor perante a sociedade, já que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Ciências Jurídicas

DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 36



E-mail para contato: roneytitosrg@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Roney Tito Sampaio Rodrigues Guimarães; Fernanda Cristina Pereira Mocho

Palavra(s) Chave(s): Constitucionalidade. Regime Disciplinar Diferenciado. Princípio da dignidade da pessoa humana.

Título: A CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO FRENTE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

37

RESUMO

O presente estudo teve por escopo analisar a constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado frente ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, demonstrando as divergências doutrinárias acerca do tema. O texto faz uma análise do conceito de Regime Disciplinar Diferenciado, bem 
como suas características e hipóteses de cabimento. Em seguida, foi feita uma abordagem dos princípios constitucionais diretamente relacionados 
ao Regime Disciplinar Diferenciado. Por fim, se trouxe a divergência doutrinária acerca da constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado 
sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana. Através de métodos objetivos e de pesquisas bibliográficas, o trabalho discorre a respeito 
da constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado, quando analisado em conjunto com o princípio da dignidade da pessoa humana e 
direito e garantias fundamentais do preso. O regime disciplinar diferenciado foi instituído pela lei 10.792/03 e constitui uma sanção disciplinar 
para os presos que cometerem as infrações previstas no artigo 52 da Lei de Execução Penal, ou seja, que praticarem fato previsto como crime 
doloso que ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, aos que representarem risco à segurança da coletividade e ao próprio 
estabelecimento prisional, ou aos que estiverem envolvidos em organizações criminosas. A referida lei foi criada com o objetivo de inibir a 
violência e as organizações criminosas, cujos líderes continuavam a comandar o crime, mesmo de dentro da prisão. Entretanto, o regime 
disciplinar diferenciado vem sendo objeto de divergência, no que tange a sua constitucionalidade, uma vez que parte da doutrina entende que as 
medidas previstas pelo mesmo colidem com os direitos e garantias fundamentais do detento, ferindo inclusive o princípio da dignidade da pessoa 
humana, uma vez que se trata de uma sanção rígida que submete o preso a condições degradantes, mantendo-o isolado, sem contato com o 
mundo exterior, além de ferir um dos principais objetivos da pena, que é o de ressocializar o preso. Por outro lado, apesar de ser um tema 
controverso, a doutrina majoritária e jurisprudência atual defende pela constitucionalidade da sanção disciplinar em questão, com fim de 
resguardar o direito à segurança da sociedade e do próprio estabelecimento prisional.
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RESUMO

Em um contexto histórico pré-iluminismo, a pena era vista unicamente como uma devolução do mal que o indivíduo infrator causara a sociedade. 
Hoje, à tal pena é atribuída uma gama de outras funções, incluindo a ressocialização. As teorias da finalidade da pena dividem-se, grosso modo, 
em dois grandes blocos: O das Teorias Absolutas, e o da teoria relativa. Segundo o primeiro bloco, a punição tem por finalidade a retribuição do 
mal que o indivíduo infrator causou à sociedade, sem se preocupar com a prevenção de delitos, enquanto a teoria relativa preocupa-se com a 
prevenção de novos delitos, geral ou específica, sem tratar a pena como retribuição do mal. A função preventiva da pena divide-se em duas: geral, 
buscando a intimidação ou apelo à racionalidade da sociedade, e especial, que em seu sentido positivo trabalha com a ressocialização, procurando 
evitar que o indivíduo volte a delinquir, bem como o neutralizando, separando da sociedade, a prevenção negativa. Por intermédio da 
ressocialização buscar-se-ia oferecer àquele que delinquiu a oportunidade de uma socialização não oferecida no momento de sua formação 
enquanto cidadão, de forma a prepará-lo para o convívio social após sua saída da prisão. No Brasil, os parâmetros legais utilizados para aplicação e 
execução das penas são o Código Penal, bem como a Legislação Penal Extravagante, o Código de Processo Penal, e a Lei de Execuções Penais, 
devendo haver consonância entre estas leis e submissão destas à Constituição Federal, já traz em sua denominação, a essência da mesma no que 
diz respeito às demais Leis, haja vista, a sua irradiação de eficácia frente às demais, posto que a Lei Maior é hierarquicamente superior nos planos 
material e formal. Deve o ordenamento jurídico de qualquer Estado Constitucionalizado prezar pela guarida e aplicação da Constituição, 
salientando-se que, a constituição ao garantir direitos e estipular deveres aos cidadãos, limita o poder de ação do Estado, de forma que ele não aja 
de forma arbitrária. A Lei das Leis assegura um Estado Democrático de Direito, estatuindo um Estado regido por normas democráticas no qual 
deve ser firmado um sistema garantista, que vise efetivar o combate aos excessos do Estado (Übermassverbot), e também, combater a proteção 
deficitária oferecida pelo ente estatal (Untermassverbot). Neste cenário, se dá a constitucionalização do Direito, fenômeno que visa garantir que a 
criação e a interpretação das normas infraconstitucionais sejam feitas à luz da Constituição e a difusão dos valores contidos nos seus princípios e 
regras por todo o ordenamento, resultando, desta maneira, na aplicação direta da Constituição a diversas situações. A Lex Mater passa a ser o 
centro das normas infraconstitucionais, desempenhando um papel principiológico e axiológico: processo imprescindível no que diz respeito a 
aplicação das normas constitucionais no Estado Democrático de Direito. Tal influência deve ser analisada na fixação das funções das penas. Tal 
influencia existe em virtude de a função da pena hoje estar atrelada não mais à uma vingança, mas ao cumprimento das determinações 
constitucionais, posto que muito mais ampla. E desta forma, seja no que concerne à função preventiva geral ou especial, a prevenção não pode 
ocorrer de maneira arbitrária. E todo limite de aplicabilidade da legislação  são destinados ao cumprimento e guarda do que estatui a constituição, 
visto que, a imposição de toda sanção, assim como sua função e aplicabilidade deve ser interpretado à luz da constituição, pois dela emana todo 
poder coercitivo, visto que fonte de legalidade. Partindo deste contexto, procura-se observar com a presente pesquisa, a influência da 
Constitucionalização do Direito no que diz respeito às funções da pena, de forma a aprofundar o estudo concernente à função das penas, 
demonstrando  as relações entre estas e a o fenômeno da Constitucionalização do Direito.
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RESUMO

O Refúgio é instituto há muito reconhecido pelo Direito Internacional Público. Contudo, nos últimos anos este instituto tem causado reflexões por 
parte de toda a sociedade internacional e de pessoas de diferentes países que têm acompanhado a saga de milhões de refugiados que, sem 
qualquer certeza sobre seus destinos, se lançam ao desconhecido na esperança de encontrar um futuro com mais segurança e paz longe de seu 
país de origem. Pode-se afirmar que nos últimos anos, principalmente após a dissolução do mundo bipolar, multiplicaram-se os movimentos 
nacionalistas e de autonomia, identificados por sua atuação radical, onde predominam a violência e as mais cruéis demonstrações de desrespeito 
aos direito humanos. Tais movimentos, com as mais diferentes motivações, das quais podemos observar em destaque os motivos políticos, étnicos 
e religiosos, vêm provocando a mobilização das lideranças de diferentes países, ao mesmo tempo que dá ensejo ao desrespeito à Princípios do 
Direito Internacional como a necessidade de cooperação e o Princípio do Non Refoulement, fazendo da necessidade de recepção de refugiados 
uma das grandes preocupações mundiais. A preocupação das lideranças mundiais, principalmente dos governantes dos países de maior influxo de 
indivíduos advindos de situações de migração forçada, está em conseguir equilibrar a segurança e a qualidade de vida da população já estabelecida 
no país e o respeito aos princípios humanitários que envolvem a recepção de refugiados, fazendo surgir legislações e movimentos na tentativa de 
controlar e restringir a entrada de tais grupos em território nacional. Diante deste complexo panorama, esta pesquisa analisou o instituto do 
refúgio, sendo organizada em partes: primeiramente realizou um breve levantamento histórico do instituto do refúgio, com esclarecimentos sobre 
a utilização do instituto no Direito Internacional Público e sua normatização, bem como sobre o surgimento e o papel da ACNUR para a proteção 
dos refugiados. Em um segundo momento, buscou demonstrar alguns dados sobre os fluxos migratórios atuais e sobre os tipos de refúgio 
presentes na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e Protocolo de 1967, documentos que foram incorporados no ordenamento 
brasileiro por meio da Lei 9.474 de 1997. O terceiro enfoque do texto esteve em estabelecer o panorama atual das ações restritivas dos 
movimentos migratórios na Hungria, apresentando algumas ações normativas para a repressão dos fluxos de refugiados no país. Por fim, a 
pesquisa apresentou considerações sobre a necessidade de equilíbrio entre o respeito à soberania e o respeito aos jus cogens estabelecidos pela 
Declaração dos Direitos Humanos de 1948 que estabeleceu o direito à buscar refúgio, bem como pelos Princípios de Direitos Humanos presentes 
em tratados como a Convenção de Genebra de 1951, que estabelece o direito dos indivíduos em situação de refúgio em passar por países em 
busca de proteção. O método utilizado será o indutivo, uma vez que parte de dados particulares para uma verdade geral. O desenvolvimento da 
proposta de estudo se deu por meio de pesquisa bibliográfica a fontes primárias e secundárias. Ao final da pesquisa foi possível estabelecer as 
seguintes conclusões: em nome de sua soberania, países como a Hungria passaram a adotar medidas de contenção da permanência e da simples 
passagem de refugiados por seus territórios, mesmo diante das declarações da condição de refugiados. Não obstante a força da soberania 
enquanto jus cogens, a importância da pessoa humana enquanto sujeito de Direito Internacional levou o ser humano à condição de fim último da 
existência da própria sociedade internacional, com sua dignidade protegida e fundamentada em documentos como a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, que garante aos indivíduos em situação de refúgio o direito à buscar refúgio em outros países, sendo motivo para obstar as 
ações de violência do governo húngaro contra a passagem de refugiados por seu território.
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RESUMO

Estatísticas oficiais atestam que foram contabilizados no estado do Ceará, em 2008, 08 (oito) roubos a bancos. Em 2016, apenas no primeiro 
trimestre do ano, já haviam sido contabilizados 10 (dez) assaltos a agências bancárias, uma elevação média de 400% (quatrocentos por cento) 
nesse tipo de delito. Entre 2010 e 2014 ocorreram 402 (quatrocentas e duas) criminosas contra agências bancárias, o que levou o Ceará a figurar 
em 3º lugar entre os Estados com maior número de assaltos a bancos, perdendo apenas para São Paulo (1º lugar) e Rio de Janeiro (2º lugar). Além 
disso, segundo o jornal Folha de São Paulo, a organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital é a maior e mais bem aparelhada do país, 
atuando em vários estados do Brasil. Teria, segundo esse jornal, sido criada por oito presos, em 1993, contando atualmente com cerca de 130.000 
(cento e trinta mil) membros, dentro e fora dos presídios. Atualmente tem como chefe Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como 
“Marcola”, que está preso por assaltos a bancos entre outros crimes. O roubo a bancos, seguido pelos os assaltos a cargas e o tráfico de drogas 
são os principais crimes da organização. Desse modo, tendo em vista a coincidência do aumento da quantidade de crimes no estado, que são, 
notoriamente, de especialidade da organização criminosa, surge o questionamento para essa pesquisa: O aumento do número de assaltos a 
bancos é reflexo da expansão das atividades do PCC no estado do Ceará? Então, o objetivo geral da pesquisa é verificar a existência e a amplitude 
das eventuais relações entre a expansão do PCC para o Ceará e o grande crescimento de assaltos a bancos no Ceará. Para atingir esse objetivo, a 
pesquisa foi proposta com os objetivos específicos: a) analisar de forma quantitativa e qualitativa a evolução dos assaltos a bancos no Ceará e as 
medidas adotadas para reprimir esses crimes; b) descrever os principais fatores atrativos e os motivos determinantes para as facções criminosas 
ingressarem no Ceará; a) identificar os principais indícios da presença no PCC no Ceará e o momento em que esse movimento teria sido iniciado. 
Para alcançar os objetivos delimitados a presente pesquisa visa abordar um estudo de caso da relação da organização criminosa (PCC) com o 
grande aumento no número de assaltos a banco no Estado. Busca-se proporcionar uma maior familiarização com o problema com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a construir hipóteses, fundamenta-se, portanto, em uma pesquisa exploratória. Trata-se de pesquisa quanti-qualitativa, pois visa 
obtenção de números e compreender/interpretar o comportamento da organização e sua possível escolha do Estado do Ceará para a prática de 
assaltos a bancos e, também, obter dados para o enriquecimento do estudo, tratando-se, portanto, de pesquisa documental e bibliográfica. No 
primeiro capítulo verifica-se o crescimento da quantidade de assaltos a bancos com uma possível chegada ou não do PCC, fazendo também uma 
análise da legislação aplicável para a repressão de organizações criminosas e das medidas adotadas no estado. Depois, realiza-se uma descrição do 
ambiente de segurança no estado e das circunstâncias que possam ter atraído a organização criminosa para o Ceará como um lugar propício para 
o desenvolvimento de suas finalidades. No terceiro capítulo é realizada uma análise documental para identificar um possível marco inicial para a 
migração do PCC para o Ceará. Por fim, realiza-se o exame dos elementos extraídos da pesquisa, concluindo-se que os objetivos propostos foram 
atendidos, com a apresentação uma resposta ao questionamento, no sentido de que, em verdade, houve uma migração do PCC para o Ceará, a 
partir de 2010, quando foram adotadas medidas de segurança pública mais ostensivas em outros estados, o que se contratou com o cenário de 
deficiente infraestrutura de segurança do Ceará, em especial nas cidades do interior do estado.
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RESUMO

O presente trabalho visa discutir a fundamentação das decisões judiciais pelo prisma do princípio da cooperação, na esteira do que propõe a Lei 
13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil, acerca de um modelo de processo caracterizado pela participação conjunta e isonômica de todos os 
sujeitos envolvidos: o juiz, as partes e eventuais terceiros interessados no deslinde da causa. No desenvolvimento do texto pretende-se identificar 
atribuições e limitações de cada um desses sujeitos, a fim de contribuírem para uma decisão pautada em argumentos construídos, sob o mais 
amplo contraditório e que assegure a legitimação da prestação jurisdicional. É nesse contexto que nasce o Novo Código de Processo Civil - NCPC e, 
em especial, seu art. 489, §1º, segundo o qual alguns requisitos são inafastáveis para que se considere uma decisão bem fundamentada. A leitura 
isolada do referido dispositivo leva a crer que tais requisitos vinculam apenas a atividade do juiz, uma vez que é deste a palavra final no processo. 
Isso tem provocado uma série de críticas por parte da comunidade jurídica e, principalmente, dos magistrados, alguns declarando abertamente 
não estarem dispostos a cumprir o comando legal, tornando-o letra morta. Todavia, o que o presente artigo visa demonstrar é que o art. 489, §1º 
do NCPC deve ser interpretado à luz do princípio da cooperação ou do contraditório colaborativo. Desta interpretação surge a concepção de que 
uma fundamentação adequada é fruto de um trabalho conjunto e permeado por obrigações impostas, não só aos juízes, mas a todos os sujeitos 
do processo. Para chegar a tal conclusão e de que modo isso pode ser concretizado, são abordadas algumas questões consideradas fundamentais, 
sem prejuízo de outras que possam ser extraídas do debate ora proposto. São elas: se o NCPC extinguiu o livre convencimento motivado; deveres 
destinados às partes litigantes para fornecerem elementos suficientes a uma fundamentação adequada; a intervenção do amicus curiae como 
instrumento de ampliação do debate nos casos de difícil solução. A partir das ideias expostas, conclui-se que, com a vigência do NCPC, a 
expectativa é ampliar, isonomicamente, a participação de todos os atores processuais, de modo que a decisão judicial não seja resultado de uma 
atividade unilateral do juiz, tampouco da omissão deste diante da, nem sempre suficiente, atuação das partes, mas que seja reflexo imediato da 
atividade cooperativa de todos os componentes da relação processual. A pesquisa bibliográfica foi a metodologia utilizada, de maneira que as 
conclusões colacionadas estejam em consonância com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais.
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Título: A GREVE NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA: AGENTES PENITENCIÁRIOS 40

RESUMO

A greve pode ser considerada como uma das mais importantes manifestações utilizadas pelos trabalhadores, constituindo-se como um legítimo 
instrumento para assegurar o eficaz direito de negociação coletiva com o fito de alcançar melhores salários e condições de trabalho dignas e 
compatíveis com o estado democrático de direito. Nesse diapasão, a  Constituição Federal de 1988 reconhece expressamente o exercício da greve 
como um direito fundamental para os trabalhadores em geral, englobando tanto os trabalhadores do setor privado, quanto os servidores públicos 
civis (art. 37, VI e VII), permitindo a todos o direito à livre sindicalização. Entretanto, essas permissões não foram estendidas ao militar, e embora 
seja constitucionalmente assegurado aos trabalhadores, o direito de greve não é absoluto, pois o interesse social deve ser sobreposto ao interesse 
coletivo da categoria. Nesse sentido, a Lei nº. 7.783, que disciplina o exercício do direito de greve, apresenta em seu artigo 10 a identificação dos 
serviços ou atividades essenciais nas quais não poderão existir paralisações totais, sob o risco de causar danos à sociedade. Desta feita, a questão 
que se instala é como se conciliar o direito fundamental de todo o cidadão de poder fazer greve e, neste ínterim, manter intacto o princípio da 
continuidade do serviço público essencial apesar de não ser prestado diretamente pelo Estado? Ou seja, as dificuldades de tratar do problema 
decorrem, de um lado, da necessidade de aplicação isonômica da norma constitucional, que garante o direito de greve, e, de outro, da 
necessidade de limitar esse direito, de forma a minimizar os prejuízos e danos à população decorrentes da paralisação dos serviços, 
principalmente nos casos da segurança pública. O objetivo do presente trabalho é apresentar os aspectos e implicações relevantes ao exercício do 
direito fundamental de greve nas atividades de serviço essencial, inerente a todo cidadão brasileiro conforme preceitua o artigo 9°, CF/88, assim 
como a necessidade de ponderação, conciliação e equilíbrio com o princípio da continuidade do serviço público (artigo 37, CF/88), considerado um 
dos elementos norteadores da administração pública. É de reconhecer-se que o problema é mais agudo nos casos em que estão envolvidos 
servidores públicos, principalmente no caso em comento, que se trata dos agentes penitenciários, porque a paralisação atinge atividade essencial, 
à segurança pública. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, 
a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise legislativa, 
doutrinária. Conforme o exposto pode-se concluir que a greve constitui um instrumento a serviço da cidadania, na medida em que seu objetivo 
maior consiste na reação pacífica e ordenada contra os atos que impliquem direta ou indiretamente desrespeito à dignidade da pessoa humana do 
trabalhador, considerado parte hipossuficiente na relação trabalhista. O artigo 9º da Constituição Federal considera o exercício da greve um direito 
fundamental dos trabalhadores, não podendo, portanto, admitir a distinção entre o trabalhador do setor privado e o servidor público, exceto nas 
hipóteses previstas pelo próprio ordenamento, tal como ocorre, no nosso sistema, com o servidor público militar. Com efeito, o posicionamento 
da OIT é de que o exercício da greve somente poderá ser restringido nos serviços essenciais cuja interrupção possa gerar risco a vida, saúde ou a 
segurança da população em parte ou como um todo, portanto, a greve dos agentes penitenciários é ilegal, tendo em vista que notoriamente a 
interrupção desse tão importante serviço para a sociedade gera risco a segurança e a vida.
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RESUMO

Este estudo parte de questionamentos, sob uma ótica jurídica, acerca da sobrevivência do planeta, em consequência, dentre outros fatores, da 
não absorção, pela natureza, dos custos ambientais aplicados na atual linha de produção da indústria brasileira, necessária para satisfazer as 
supérfluas necessidades de sua população. Com base nesta realidade, viu-se necessária a elaboração e implementação de políticas públicas para a 
promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como é assegurado na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 225, entre os 
seus direitos fundamentais, e as formas para efetivá-las, com base no código de defesa do consumidor. Desenvolveu-se a pesquisa em nível 
descritivo e explicativo. Fazendo-se uso de abordagem dialética, procedimentos metodológico, histórico e comparativo. Foram utilizadas técnicas 
de levantamento bibliográfico, com consultas a livros, periódicos, sites, análise documental de legislações nacionais e locais, e pareceres. No Brasil, 
os legisladores se mostram excessivamente conservadores quanto à proposição e aprovação das mudanças necessárias para garantir, às futuras 
gerações, um meio ambiente digno e sadio. O objetivo deste trabalho é atentar para a necessidade imediata de previsão legislativa, visando 
incentivar economicamente, ou fiscalmente, os cidadãos e empresas, tendo como finalidade o enraizamento de práticas sustentáveis ao seu 
“modus operandi”, e o não repasse dos custos extras ao consumidor final. Observa-se que as únicas atitudes estatais permanecem sendo, apenas, 
de cunho educativo e de conscientização, através de cartilhas, apostilas, planos de ação descontinuados, que por sua vez, se mostram ineficazes 
quando são considerados os resultados. Por fim, compreende-se que, para alcançar resultados satisfatórios, é necessário que exista a proposição e 
aprovação legislativa de matérias de cunho incentivador, para que a sustentabilidade possa ser consolidar na realidade da produção e do consumo 
do brasileiro.
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RESUMO

A interpretação da lei tributária no âmbito da atividade administrativa constitui tarefa central das atividades do auditor fiscal da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). Diferentemente do propugnado pela doutrina tradicional sobre interpretação jurídica, a maior parte dos casos na 
RFB são resolvidos a partir da literalidade dos textos normativos e com base na conjugação de poucos métodos interpretativos. A utilização da 
teoria de princípios é de pouquíssima monta. Em geral, a autoridade fiscal raramente efetua uma análise histórica e, por vezes, lança mão do 
critério sistemático. Normalmente, o ponto de partida são normas complementares (v.g., decretos e portarias) por substituição à Constituição, o 
que representa uma inversão metodológica da tarefa interpretativa. Amparada no princípio constitucional da legalidade tributária, a Instituição, 
no uso do poder regulamentar, edita atos regulamentares que detalham e especificam o conteúdo do texto legal, com o fito de produzir 
parâmetros interpretativos a serem observados pelos agentes da RFB no exercício de suas funções. A interpretação institucional manifestada pelo 
órgão central da RFB, a desnecessidade de específicos conhecimentos jurídicos para ingresso e desempenho das atividades rotineiras e a atividade 
plenamente vinculada à observância da legislação tributária conduzem o agente fiscal a lançar mão, com grande ênfase, do critério da literalidade 
no processo interpretativo-decisório, não possuindo incentivos normativo-institucionais para adentrar na seara interpretativa. O problema envolve 
investigar se, a partir da perspectiva da teoria institucional, o processo interpretativo-decisório, baseado em enunciados normativos claros e 
específicos, exige fontes informacionais adicionais, como, por exemplo, cânones interpretativos. Os objetivos deste estudo são, de forma geral, 
saber se os textos normativos (v.g., lei e normas complementares), claros e específicos, oferecem a melhor evidência do propósito legislativo 
sobre a matéria e, especificamente, verificar se fontes adicionais produzirão melhores resultados, sob a ótica dos custos e benefícios envolvidos. 
Como hipóteses, questiona-se se a busca indefinida de informações conduz à maior correição do resultado decisório-interpretativo. A relativa 
limitação informacional e racional da autoridade fiscal, decorrente da eventual falta ou insuficiência de uma formação jurídica como condição de 
ingresso e desempenho nas atividades profissionais, provavelmente não capacita o agente a determinar se deve ou não consultar fontes 
adicionais, sem um comprovado ganho do ponto de vista decisório-interpretativo. A metodologia utilizada na investigação sobre a tarefa 
interpretativa realizada pela autoridade fiscal se dá a partir da teoria institucional, por meio da utilização de critérios tais como: (i) análise de custo 
e benefício, pelo qual ir além do nível referencial de informação de um texto claro e específico produz benefícios altamente incertos; (ii) máximo-
mínimo, pelo qual a opção do sentido aparente do enunciado normativo claro e específico fornece, na pior das hipóteses, o melhor pior resultado 
entre os piores; (iii) postura satisfatória, pelo qual o nível referencial de informação fornecido por um ato infralegal é, na maior parte dos casos, 
bom o suficiente, o que transforma a busca adicional por informações “a maior inimiga do bom”. A conclusão a que se chega é que a autoridade 
fiscal, na visão institucional, possui a competência, o superior grau de especialização técnica, a relativa responsabilidade, o melhor nível 
informacional, a detenção de instrumental capaz de aferir consequências de sua opção interpretativa e o conhecimento superior dos objetivos da 
matéria afeta às suas atribuições. A centralização da autoridade interpretativa na RFB, não obstante reduza incentivos informacionais e 
interpretativos de seus agentes, minora as divergências interpretativas, reduz a incerteza e os custos decisórios.
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RESUMO

A proposta de pesquisa pretende discutir as questões teóricas do aborto a partir dos conceitos do direito. Entretanto, a proposta se apresenta em 
um formato interdisciplinar, para reforçar o aprofundamento e a sustentação de conceitos atuais. Investigações a respeito do aborto  estão 
necessariamente vinculadas aos problemas inerentes da vulnerabilidade social da pessoa humana no estágio atual da sociedade moderna 
ocidental contemporânea. Cabe ao Direito, através da lei, entendida como expressão da vontade coletiva, definir os conceitos que delimitam a 
ordem social. Entretanto, existem discussões que a lei não resolverá de forma direta e universal, como o caso do aborto. Esse tema traz para o 
debate vários conceitos, como o conceito de pessoa que, juridicamente, pode ser definido como um ente físico ou coletivo, como sujeito de 
direito. A vida humana, desde o embrião, ou seja, nas possibilidades de existência futura, também se apresenta como um conceito cultural e 
religioso? Como devemos encaminhar o debate desta importante questão? Esta proposta de pesquisa é um esforço na direção de um melhor 
entendimento das implicações pertinentes ao tema do aborto como ação jurídica. Estamos diante de algumas resignificações do conceito de vida e 
cada vez mais se exige um olhar que não recorra a abstrações para entender um problema concreto. Nossa investigação certamente não trará 
respostas fechadas para o problema ético do aborto. A problemática do aborto é um exemplo nítido da dificuldade de se estabelecer diálogos 
frente a posições morais distintas e ainda assim construir um discurso acadêmico independente sobre a questão, uma vez que os argumentos se 
mesclam entre a religiosidade, a moralidade, a ciência e os direitos humanos. O objetivo geral é a construção de textos elaborados pelos 
pesquisadores, tendo como referência a bibliografia indicada pela orientadora. Cada aluna fará uma resenha crítica dos textos que lhe serão 
atribuídos para leitura e apresentará este trabalho nas reuniões quinzenais do grupo. A partir destas resenhas críticas, serão elaborados artigos 
para publicação em conjunto e uma cartilha contendo os principais conceitos da pesquisa. O estudo vem sendo realizado por meio de uma revisão 
analítica descritiva qualitativa da literatura sobre o tema, mediante consulta de livros e artigos, priorizando os seguintes descritores: vida, morte, 
nascimento, eutanásia, autonomia, direito, cidadania, direitos humanos. Na etapa atual do trabalho, as alunas aplicaram um questionário 
investigativo, tendo como público alvo os alunos ingressantes do curso de Direito da Estácio Brasília. Este questionário pretendeu avaliar o 
interesse dos alunos no tema investigado. Os resultados apontam positivamente para o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. Os 
resultados deste questionário serão apresentados no produto final da pesquisa (cartilha) em forma de gráficos ilustrativos.
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RESUMO

O Tema Geral desse trabalho refere-se a Lei 12.654 de 2012 e seus aspectos constitucionais. O problema científico apresentado se volta para a 
análise da lei 12654/12, que prevê a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, no que tange a violação de princípios 
constitucionais. O objetivo da análise perquire se as informações genéticas que estiverem contidas nos bancos legais de dados de perfis genéticos 
violam as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, indagando se a identificação compulsória do perfil genético, mediante 
extração de DNA dos condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes 
previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, seria constitucional, demonstrando, afinal se esse procedimento possui características 
da teoria do Direito Penal do Autor e do Sistema Inquisitivo. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a bibliográfica, de caráter parcial e 
exploratório, apoiada na literatura de autores com reconhecimento acadêmico, na seara do direito constitucional e do direito processual penal. As 
contribuições desse artigo se direcionam no sentido de acrescentar reflexões igualmente favoráveis à tese de que a identificação criminal por perfil 
genético, como método de identificação criminal viola princípios e garantias constitucionais sedimentados como direitos fundamentais, bem como 
normas internacionais sobre direitos humanos, e que ela resgata elementos característicos do Direito Penal do Autor e do Sistema Inquisitivo, 
contrapondo-se diretamente aos conceitos legais do Sistema Acusatório, que representa o sistema processual penal trazido com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Os entendimentos acerca do tema, com base na leitura de variados artigos acadêmicos contrários ou não à 
tese da violação constitucional, se solidificaram no sentido da presença da transgressão a princípios e garantias constitucionais, posteriormente 
afigurada pelos argumentos expostos nessa pesquisa acadêmica. Em apertada síntese, a Lei 12.654 de 2012 ao instituir a identificação criminal 
pela coleta de material genético, acrescida da compulsoriedade da coleta de perfil genético dos condenados por crimes mediante violência ou 
grave ameaça contra a pessoa, ou pelos crimes do art. 1º da lei de Crimes Hediondos, bem como a criação de bancos de perfis genéticos violou 
elementos constitucionais pertencentes ao grupo dos princípios e garantias fundamentais.  O viés de pensamento (crítico) se estabelece em um 
tecido conjuntural próprio, peculiar ao Estado Democrático de Direito, que enseja reflexão e inter-relação, já que direitos e garantias fundamentais 
não são absolutos, mas, em contrapartida, ao serem relativizados merecem uma linha de investigação que remete a uma necessária e difícil 
ponderação de valores constitucionais, de modo a gerar equilíbrio e segurança jurídica. Como um dos elementos constitutivos dessa tessitura 
temos os princípios da não autoincriminação, da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, que traduzem em nosso ordenamento 
jurídico um conjunto de garantias fundamentais (revestidas solidamente) e que, imperativamente, devem fazer parte de qualquer demanda legal.  
A coleta de perfil genético em sede de investigação ou após sentença condenatória, fundamentada na tipologia penal determinada por essa lei, 
viola princípios e garantias fundamentais, principalmente o princípio da não autoincriminação e o da presunção e inocência. Ressalta-se 
categoricamente que essas garantias constitucionais são cláusulas pétreas (justamente caracterizadas), e foram revestidas pelo constituinte 
originário a fim de serem preservadas contra possíveis restrições legais tanto quanto do poder constituinte derivado, quanto das de caráter 
infraconstitucional. No confronto argumentativo da doutrina apresentada, infere-se que há um consenso quanto à violação de princípios 
constitucionais.
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RESUMO

O STF - Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus n. 126.292, modificando seu entendimento, por maioria de votos (7 a 4), para negar 
provimento ao recurso da defesa e determinar que é possível a execução provisória da pena cuja sentença condenatória tenha sido confirmada 
em juízo de segundo grau, por não haver, nesse caso, comprometimento ao princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, 
em seu art. 5º, LVII. Desse modo, a corte constitucional notoriamente atendeu o anseio popular pela maior eficácia do combate à impunidade, 
oferecendo uma resposta jurídica à sociedade que, ao longo do tempo, perdeu a crença na efetividade do sistema criminal. Contudo, não faltam 
críticas, especialmente por ser o STF um órgão judicante, cuja tarefa é aplicar os preceitos constitucionais e não administrar o problema da 
segurança pública. Com efeito, a pena tem como pressuposto a culpabilidade do agente e o dispositivo constitucional em referência determina 
exatamente que nenhuma pessoa seja considerada culpada, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse sentido, a decisão 
da corte suprema impõe um questionamento: a possibilidade de execução da pena, ainda que provisoriamente, em desfavor da liberdade do réu, 
mitiga o princípio constitucional da presunção de inocência para reconhecer a presunção de culpabilidade na confirmação da sentença 
condenatória? Parte-se da hipótese de que o paradigmático julgamento, objeto da pesquisa, estabeleceu um limite para a presunção de inocência, 
qual seja, a confirmação da condenação em segunda instância, prevalecendo a partir desse marco temporal a presunção de culpabilidade com o 
réu, restando autorizada a execução de sua pena privativa de liberdade, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, o 
objetivo geral da pesquisa é constatar se a decisão da corte maior do Poder Judiciário brasileiro realmente operou a mitigação do princípio da 
presunção de inocência, reconhecendo a existência de outro princípio, qual seja a presunção de culpabilidade no Direito Penal brasileiro. Para 
atingir tal desiderato, a pesquisa se desenvolve a partir de três objetivos específicos: a) desvendar as fontes históricas que influenciaram o 
surgimento das garantias constitucionais e o seu questionamento na atualidade; b) identificar as principais premissas alegadas nas teses 
levantadas na decisão; c) descrever os dispositivos e princípios jurídicos colocados em contraposição na possibilidade de execução provisória de 
pena, em desfavor do réu, antes do trânsito em julgado. No primeiro capítulo é retratada brevemente a evolução histórica relativa ao tema, 
iniciando uma linha de pensamento desde a época da ditadura, em que os direitos e garantias foram praticamente extintos, logo após, a formação 
da Constituição Federal em que o constituinte vislumbrou a necessidade de resguardar direitos individuais e, na atualidade, os fundamentos que 
reclamam por uma ação mais ostensiva da ação estatal. Em seguida, são identificadas as teses colocadas em contraste no Habeas Corpus n. 
126.292, analisando-se a partir de uma visão crítica, os elementos de política criminal, tais como as estatísticas relacionadas aos recursos utilizados 
pela defesa, aos crimes prescritos e as garantias proferidas pelos princípios da não culpabilidade, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, 
dentre outros. No terceiro capítulo realiza-se uma descrição das normas relacionadas ao tema, a fim de relacioná-las com os elementos colhidos 
nos capítulos anteriores, a fim de proporcionar, na análise dos resultados, a solução da questão proposta. Diante disso, caracteriza-se a presente 
pesquisa como básica, bibliográfica, documental, descritiva e qualitativa, sob o método hipotético-dedutivo. Ao final, realiza-se o teste da 
hipótese, verificando-se a consecução dos objetivos, de modo a constatar a mitigação da presunção de inocência e o reconhecimento da 
presunção de culpabilidade no Direito Penal brasileiro.
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RESUMO

O controle repressivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário é importante mecanismo de manutenção da supremacia hierárquico-
normativa da Constituição frente ao ordenamento. Suas fontes são: (I) o modelo norte-americano – "judicial review" –, que considera nulos os 
atos normativos inconstitucionais, com base no histórico entendimento do Juiz Marshall e; (II) o modelo austríaco, para o qual são anuláveis os 
atos inconstitucionais, baseado na teoria de Kelsen. O Brasil adota o entendimento da nulidade da lei inconstitucional "ab initio", de modo que os 
atos normativos desconformes com a Constituição não devem gerar efeitos jurídicos válidos. Assim, a regra é da declaração de 
inconstitucionalidade com efeitos retroativos, "ex tunc". O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificamente esposa esse entendimento desde sua 
criação. Contudo, em 1999, foi editada a Lei Ordinária Federal nº 9.868, tratando do procedimento das chamadas ações diretas de competência 
exclusiva do STF. Essa lei possibilitou a relativização do princípio da retroatividade dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, 
em seu artigo 27, positivando o chamado mecanismo da modulação dos efeitos da sentença declaratória de inconstitucionalidade. Conforme essa 
norma, tal modulação é devida quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, exigindo-se voto favorável de dois 
terços dos ministros do Supremo para sua aplicação. Assim pode-se limitar os efeitos da sentença declaratória de inconstitucionalidade para que 
sejam prospectivos, "ex nunc", ou diferidos, "pro futuro". Aplica-se tal medida apenas naquelas situações em que a retroatividade plena da 
declaração de inconstitucionalidade do ato normativo poderia ser tão nociva quanto a permanência ato no ordenamento. Nesse sentido, a 
presente pesquisa analisa o controle de constitucionalidade no Brasil, em especial no que tange às características do mecanismo da modulação 
dos efeitos temporais da sentença declaratória de inconstitucionalidade, bem como na análise dos seus requisitos autorizadores e os possíveis 
limites de sua aplicação em matéria tributária. Trata-se de tema de grande relevância, pois envolve considerações sobre a segurança jurídica, 
interesses públicos – nesse caso, dos contribuintes – e supremacia hierárquico-normativa da Constituição. A importância da presente pesquisa 
também se relaciona com o crescente interesse do meio jurídico pelo assunto pois o mesmo ainda é motivo de diversos questionamentos, 
principalmente quanto à sua aplicabilidade em matéria tributária. Nesse sentido, a metodologia utilizada consistiu na observação participante 
referente à prática dos tribunais, no levantamento bibliográfico – doutrina e artigos acadêmicos – e ainda na pesquisa de jurisprudência oriunda 
de ações diretas (ADIs) e ações de competência recursal do STF (Recurso Extraordinário), visando à análise do entendimento dos juristas e do 
Supremo sobre o tema, além das críticas e ressalvas feitas por estes ao uso da modulação.  Diante do precedente que se analisou no presente 
estudo, concluiu-se que há situações nas quais a atribuição de efeitos temporais diferidos ou prospectivos à decretação de inconstitucionalidade 
pode incentivar produção legislativa inconstitucional. Tal precedente surgiu em matéria tributária, em sede de controle incidental de 
constitucionalidade que, contrariando entendimento consolidado, tomou interesse da administração pública por excepcional interesse social, para 
afastar o direito dos contribuintes à repetição do indébito oriundo de recolhimento de tributos fundados em lei inconstitucional. Os resultados 
preliminares dessa pesquisa foram apresentados no II Congresso Mundial de Justiça Constitucional realizado em Buenos Aires, em agosto de 2015, 
tendo sido avaliada por juristas de renome mundial e premiada com o primeiro lugar na competição jurídica realizada no mencionado evento, 
competindo com acadêmicos de graduação de diversos países.
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RESUMO

A presente pesquisa, ainda em seus passos iniciais, tem por objetivo analisar, sob a ótica sócio-jurídica, na perspectiva transdisciplinar, a 
normalização da miséria e a invisibilidade social na pós-modernidade, no espaço urbano tomando por referência a espaço geográfico e humano de 
Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, como produto da indiferença e/ou preconceito que mostra seu fulcro em um sistema intricado de 
variáveis sociais, econômicas, estéticas, culturais e psicológicas entre outras.  O preconceito e/ou a indiferença operam no universo da semiótica 
social e aparentam ter o poder de apagar a existência, a percepção e criar a invisibilidade da alteridade social.  Torna o ator imperceptível ou 
mesmo inexistente aos olhos da sociedade, de tal sorte que por vezes, nem mesmo o próprio ator social consegue perceber sua condição de 
invisibilidade dentro desse sistema complexo de realidade conceitual. Metodologicamente o desenvolvimento do presente trabalho parte da 
captura, através do olhar apurado e imortalizado da lente fotográfica, realizado através de levantamento fotográfico, direcionado nas práticas e 
vivências do cotidiano, no cenário social da miséria, posteriormente submetidas à triagem e análise da semiótica, buscando compreender e 
descrever como esse processo de invisibilidade opera na sociedade da pós-modernidade no espaço urbano, bem como busca compreender como 
esse espaço urbano e seu aparelhamento, cenário de interações de inclusão e exclusão sociais, influência nesse processo.  Posteriormente realizar 
o cruzamento desse levantamento e análise dos dados com as informações obtidas através da aplicação de questionário social direcionado para 
este objeto. A hipótese dessa pesquisa está em reconhecer que o fenômeno da invisibilidade, no espaço social, opera como instrumento 
inconsciente/consciente de defesa da sociedade para velar ou amenizar o sentimento social de fracasso imanente na sociedade da pós-
modernidade através de uma análise transdisciplinar projetada sobre a sociedade de Petrópolis, seus valores e vivências.
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RESUMO

A água cada vez mais é reconhecida como um bem de grande valor para a sociedade brasileira e mundial. Porém, o uso indiscriminado e a 
diversidade de utilização da água, como: irrigação, navegação, abastecimento, etc., muitas vezes conflitantes, e os possíveis acidentes ambientais, 
vêm provocando inúmeros prejuízos a toda a população e à natureza, como a queda na qualidade em áreas de grande abundancia de água, a 
diminuição da quantidade nas áreas de escassez, a dificuldade do acesso à água, extinção da fauna, entre outras.  No direito positivo brasileiro, a 
questão da água é disciplinada pela lei 9.433/97, que cria a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece parâmetros de utilização, de gestão 
e de fiscalização do meio hídrico. Em face, portanto, da problemática acima apontada, o foco central de nossa investigação constitui a 
identificação do Princípio da Participação no sistema normativo da Política Nacional de Recursos Hídricos, dos parâmetros propostos pela referida 
legislação, no que diz respeito ao estabelecimento de critérios de uso racional da água no Brasil. A importância do estudo do referido tema 
aparece a partir da definição do termo “uso indiscriminado da água”, que pode ser resultante, entre outros motivos, pela falta de planejamento 
das atividades relacionadas com os recursos hídricos. Esta falta de planejamento resulta na utilização do meio hídrico com pouca ou nenhuma 
preocupação com seus aspectos quantitativos e qualitativos, e que muitas vezes trazem prejuízos incalculáveis ao meio ambiente. Assim, pode-se 
exemplificar a situação acima descrita a partir do seguinte exemplo: um determinado local se desenvolve um empreendimento com necessidade 
de um sistema de irrigação onde a fonte de água ocorre com a retirada de água bruta de um córrego. Ocorre que após esse fato, tornou-se 
imperativo o uso de água para abastecimento público, porém, o quantitativo necessário para prover a primeira finalidade tornou a fonte 
insuficiente para a segunda. Daí percebe-se um conflito de aspecto quantitativo do uso da água. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade 
de acidentes ambientais que possam gerar danos inestimáveis à sociedade e ao meio ambiente. Muitas vezes, esses acidentes são provocados pela 
ação poluidora de agentes econômicos despejando seus efluentes no corpo hídrico. Esta eliminação, sem determinado controle de qualidade e 
tratamento, pode tornar o meio hídrico impraticável às outras atividades, alem de transformar qualitativamente a água, resultando em um meio 
poluído que muitas vezes não é passível de recuperação. Diante da problemática acima traçada, o direito não poderia quedar-se indiferente. Nesse 
sentido foi estatuída a lei 9.433/97, que estabelece um conjunto de princípios, mecanismos e instrumentos voltados ao enfrentamento da 
demanda sócio-ambiental resultante da poluição e do uso indiscriminado da água. Em face do exposto, afigura-se da mais profunda importância 
identificar no direito brasileiro, com fundamento no princípio da participação, o instrumental que este oferece capaz de disciplinar e induzir o uso 
racional dos recursos hídricos com a finalidade de promover uma satisfatória qualidade de vida para as populações.
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RESUMO

Um tema de extrema importância, de difícil cognição e com grandes impactos na advocacia pública, é a possibilidade de contratação de advogado 
para defesa de ente público por inexigibilidade de licitação. Tem-se como problema principal verificar se existem hipóteses as quais permitem à 
contratação de advogado para defender a administração pública em processos judiciais e administrativos mesmo estando presente a figura do 
Advogado do Estado. A Constituição Federal de 1988 exige o processo licitatório para obras, serviços, aquisições e alienação, ressalvados os casos 
específicos em lei. Sendo assim, é preciso apresentar as formas de contratação direta expressas na Lei 8.666/93. O Estatuto das Licitações as divide 
em duas situações. A primeira corresponde à dispensa de licitação, a qual possui duas subdivisões, a dispensada (artigo 17) e dispensável (artigo 
24). A outra forma diz respeito à inexigibilidade (artigo 25), esta que deu origem ao instituto do credenciamento. Ainda, analisando o artigo 25 da 
Lei de Licitações a fim de compreender as hipóteses e seus requisitos para configurar a inexigibilidade de licitação, constata-se a divisão em três 
situações. O inciso I referente ao fornecimento exclusivo de bens, sendo, obrigatoriamente, o vendedor o único o qual pode fornecer aquele bem. 
Quanto ao inciso II, trata-se da contratação de profissional com notória especialização, desde que o objeto pretendido pela administração pública 
seja de natureza singular. E o inciso III para a contratação de artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Por fim, verifica-
se a possibilidade de contratação de advogado para defender a Administração Pública em demandas administrativas e judiciais sem este ser 
detentor de cargo público. A advocacia pública somente será atividade exclusiva do Estado quando o ente público possuir em seu quadro 
institucional órgão responsável pelos serviços jurídicos advocatícios públicos. É de notório conhecimento a obrigatoriedade de concurso público a 
fim de ingressar na carreira estatutária. Porém, existem cargos comissionados destinados aos próprios funcionários públicos para realizar 
atividades de direção, chefia ou assessoramento, sendo tarefas totalmente opostas em relação à defesa administrativa e judicial de órgãos 
públicos. Estes cargos podem ser destinados às pessoas fora da carreira estatutária. Por estes motivos, a advocacia pública fica submissa à vontade 
dos agentes políticos, pois o advogado de Estado – o qual passou por rigoroso processo seletivo – visa ao interesse público. Em contrapartida, o 
cargo comissionado busca as ideologias partidárias através das diretrizes políticas do agente político com mandato em vigor. Nesta senda, é 
imprescindível que a advocacia pública seja revestida de uma blindagem, fornecendo autonomia à instituição. Portanto, deve-se priorizar o 
concurso público para a contratação de profissionais do setor jurídico a fim de promover o fortalecimento a advocacia pública e responder as 
demandas tanto administrativas como judiciais do ente público. Existem os casos em que não se possui em seu corpo de servidores advogados 
públicos. Assim, na falta da possibilidade de concurso público, a administração pública precisa promover processo licitatório para obter a 
prestação de serviços de natureza jurídica. Em última circunstância, pode-se optar pela contratação de advogado por inexigibilidade de licitação, 
desde que em regime de exceção e pela peculiaridade do serviço almejado pela administração pública, isto é, natureza singular (atividades as quais 
não sejam corriqueiras). Diante destes aspectos supramencionados, os órgãos de controle compreendem em seu posicionamento atual pela 
validade da contratação de advogado por inexigibilidade de licitação após receberem diversas demandas a fim de afastar este tipo de contratação 
direta feita pela administração pública.
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RESUMO

Os direitos humanos perpassam por diferentes questões. A moradia digna, a alimentação adequada, a vestimenta apropriada, acesso a serviços 
médicos abrangentes, ao descanso merecido e os serviços sociais acertados, questões indispensáveis para a existência humana na plenitude de 
seus direitos. O direito à vida digna está intrinsecamente associado ao princípio constitucional da dignidade humana.  Esse completo bem-estar 
humano abrange os aspectos físicos, mentais e sociais, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população. Entretanto, ainda se 
percebe um desenvolvimento social injusto, permeados de desigualdades, quando o grupo social envolvido são os trabalhadores rurais. O Brasil, 
ainda reflete pensamentos e atitudes implantadas desde a revolução industrial.  O meio rural esta as margens do modelo de forma de vida familiar 
digna, sendo o meio campeão em violações a direitos, dos quais se destaca no presente trabalho, o direito à saúde. Mesmo pela nobreza que lhe 
compete, que é a garantia da vida pela produção do alimento, esta é totalmente desqualificada e desrespeitada em violações dos direitos 
humanos. O cenário atual é de um aglomeramento de pessoas nas grandes metrópoles e o campo sendo deixado aos poucos latifundiários. As 
cidades crescem e se aproximam das “terras” produtivas, supervalorizando-as, entretanto, transformam o tipo de imposto territorial, de ITR para 
IPTU. Essa mudança, devido aos valores mais altos, empurra a venda dos sítios em lotes, pelos pequenos produtores, reduzindo cada vez mais a 
fixação do homem no campo.  Diversas áreas de produção são devastadas para assentar grandes condomínios de luxo ou transformadas em hotéis 
fazendas. Os conflitos gerados por disputas de terras improdutivas, amparadas pelas normas da reforma agrária, tentam amenizar esse cenário, 
mas que perde sua finalidade quando estes favorecidos não a destinam para este fim. Sendo assim, ramos jurídicos clamam por justiça, embalados 
pelo sentido social. O trabalhador rural não pode amargar com esse crescimento social que valoriza apenas a vida nas grandes metrópoles. A 
questão alimentar, relacionada com a produção e a melhoria dos produtos, associada a questão ambiental e a necessidade de garantia da saúde 
do trabalhador imperam na atividade rural, e é fato da realidade mundial.  Este estudo tem como objetivo analisar a violação do direito à saúde do 
trabalhador rural diante da utilização desenfreada de agrotóxicos no campo, impulsionada pelo mercado consumidor, comprometendo o acesso à 
cidade saudável. Essa pesquisa é por natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa com propósito exploratório. Para coleta de dados será 
utilizada a entrevista aberta e o público alvo serão 6 (seis) produtores rurais do tomate, das comunidades litorâneas do Rio de Janeiro. Os 
resultados preliminares das entrevistas apontam que a redução da aplicabilidade de agrotóxico no plantio de tomates, oferecem ao trabalhador 
rural um meio ambiente saudável, com uma agricultura responsável, sem perda de produção, em quantidade suficiente para todos e fixando o 
homem no campo. Conclui-se que a garantia do direito a saúde do trabalhador rural infere em toda a comunidade das cidades, já que, 
diretamente a vida se entrelaça por uma alimentação adequada e de qualidade, produzida de forma consciente e sustentável.
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RESUMO

A influência de uma cultura competitiva se faz presente em nossa sociedade, muitas pessoas tornam-se individualistas com o intuito de resguardar 
seus direitos e garantir o mínimo para sua sobrevivência, esquecendo que, na maioria das vezes, são seres sociais e racionais que necessitam da 
comunicação para resolverem seus conflitos. Assim, ao surgirem às adversidades, tentam solucionar os seus dilemas, por meio de um terceiro, 
sendo este, na maioria das vezes, um juiz que intervém de forma legalista para solucionar seus litígios. Podemos ressaltar ainda que às referidas 
lides poderiam ser resolvidas por um meio mais eficaz e célere para as partes, atribuindo-lhes a responsabilidade de decisão nas controvérsias que 
foram colocadas em questão. Pois se percebe que nas pessoas que procuram o Poder Judiciário há uma escassa prática da interlocução para a 
administração dos conflitos do cotidiano. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a Teoria da Ação Comunicativa de 
Habermas, fazendo uma relação entre a mediação comunitária e o diálogo, com a finalidade de analisá-lo neste espaço como um mecanismo 
consensual na resolução de disputas nos âmbitos processuais e sociais dos litígios. No que se refere à metodologia deste trabalho, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa, tendo como método de abordagem o indutivo, devido à natureza do tema.  Sendo sua justificativa baseada na ação 
dialética do agir racional, construído a partir de discursos colaborativos instrumentalizados de forma democrática por cada pessoa que entra no 
procedimento da mediação comunitária para uma melhor composição de seus acordos. Assim, concluímos que os objetivos da mediação de 
conflitos possuem características que vão além da conscientização dos direitos e deveres dos cidadãos. Mas, na interiorização da paz, da inclusão 
social a partir da escuta dos indivíduos, do acesso à justiça como forma de resolução das lides e, principalmente, da administração positiva do 
conflito para a prevenção de outros embates a serem contemplados.
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RESUMO

Em 1973 foi criado o Estatuto do Índio, que tinha como escopo político a “civilização” dos índios. Quanto às suas terras, o Estatuto as dividia em 
três categorias. Primeiro, as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios, das quais já davam conta as Constituições brasileiras de 1967 e 1969; 
depois, a categoria das terras reservadas, que poderiam ser destinadas pela União para comunidades indígenas; por último, as terras de domínio 
dos índios, que seriam adquiridas pelos meios ordinários, tais como compra e venda e usucapião, com especial destaque a usucapião indígena. A 
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, não só socialmente, mas também normativamente, a alteridade tem se perfilhado 
enquanto composto do direito, não mais como mero complexo de circunstâncias culturais transitórias que supunha capacidade diminuída face ao 
indígena, enquanto não integrado à comunhão nacional. A Lei 6.001/73, portanto, não pode ser interpretada sem os sustentáculos da Constituição 
Federal e instrumentos internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos dos Povos Indígenas, que fundam estrutura normativa com instrumentos próprios para lhe dar com a diversidade étnica, sobretudo 
com os povos indígenas. A proteção das terras indígenas passou a constar em mandamento constitucional e as suas várias categorias  apresentam 
requisitos próprios e merecem ser analisadas sob os diversos aspectos normativos, aqui incluída a sua posição frente ao arranjo federativo firmado 
em 1988 pela Constituição Federal. A política federal de demarcação de terras indígenas no Brasil parece não enfrentar o elemento étnico do 
federalismo, ignorando o referencial teórico contemporâneo sobre os sistemas federais em sociedades complexas. As formas federais dos Estados 
contemporâneos ostentam razões geográficas e a necessidade de representação unitária, cultural inclusive, sem excluir grupos étnicos 
minoritários, através da repartição de competências entre o governo central e os locais, consagrada na Constituição Federal, em que os Estados 
federados participam das deliberações da União. Constituições surgidas na América do Sul, que para alguns marcam um Novo Constitucionalismo 
denominado de Latino-Americano, apresenta uma reflexão a ser feita: até que ponto a diversidade étnica deve ser levada em consideração para o 
arranjo institucional do Estado? O plurinacionalismo latino-americano parece tensionar ainda mais a autonomia administrativa e a autonomia 
política dos entes federados, exigindo maior aprofundamento teórico na dimensão sociológica do Estado federal contemporâneo, que abrange a 
diferenciação real de uma sociedade por critérios culturais, linguísticos, étnicos, nos quais se aprofunda a proposta teórica do comunitarismo, 
pressupondo, portanto, o reconhecimento de várias nações dentro de um único Estado (Estado Plurinacional). Parece evidente a necessidade de 
nos debruçarmos analiticamente sobre a democracia federativa no Brasil, como ocorrera por outras plagas do globo, como Espanha e Canadá. O 
fito do presente trabalho é fomentar discussões teóricas e institucionais que buscam acomodar a complexa diversidade social na estrutura 
organizacional do estado (federal, unitário ou regional), para tanto, apresenta-se a diversidade étnica enquanto elemento a ser considerado na 
análise e compreensão do federalismo brasileiro. As diferentes conceituações jurídicas previstas para as áreas ocupadas por povos indígenas no 
Brasil, revela a necessidade premente, cada vez maior, na medida em que catalogar uma porção de terras no território brasileiro como sendo 
terras indígenas, passíveis de demarcação nos termos do artigo 231 da CR/88, acarreta significativas implicações jurídicas.
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RESUMO

O Marabaixo constitui uma expressão histórica e cultural da identidade social e étnica do extremo norte que se estabeleceu principalmente por 
meio dos escravos trazidos ao Amapá/AP para trabalhar na construção da Fortaleza de São José de Macapá/AP. Dessa forma surgiu um patrimônio 
cultural do norte, como legado para esta e as futuras gerações, da luta dos negros e sua liberdade artística e cultural. Diante do exposto e dentro 
das dimensões do meio ambiente, a presente pesquisa visa tutelar o Meio Ambiente cultural.  Essa dimensão do meio ambiente é composta pelo 
patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, turístico, científico e pela composição da cultura que integram o universo da prática 
social. Sendo este tutelado com previsão constitucional nos artigo 225, 215 e 216 da CRFB/88. Nesse sentido, o presente trabalho tem o escopo de 
analisar as medidas tomadas pelo Estado para manutenção e efetividade da norma constitucional que dispõe da proteção do Marabaixo como 
expressão do meio ambiente cultural do Amapá/AP. O objeto da presente pesquisa são os principais grupos de atuação e difusão da cultura negra 
no Estado e na cidade de Macapá/AP – a UNA (União dos Negros do Amapá), o grupo Raimundo Ladislau, Marabaixo da Juventude e Marabaixo do 
Artur Sacaca. O locus da pesquisa, também se estendeu a Escola Municipal Maria Neusa do Carmo. A relação entre os grupos culturais que atuam 
no Marabaixo e a escola em destaque, é relevante para verificar como a instituição escola vem atuando na preservação do patrimônio cultural e 
imaterial do Estado do Amapá/AP. A pesquisa de campo utilizou os métodos da entrevista, aplicação de questionário semiestruturado e registro de 
imagens. A problemática que chamou atenção para a realização da presente pesquisa foi o fato de que o Marabaixo mesmo tendo ampla proteção 
legal e constitucional é pouco difundido na sociedade macapaense que não dispõe de programas de cunho educacional nas escolas públicas para 
tratar sobre o assunto. O descaso por parte do Estado também se faz presente, pois não há atuação efetiva para garantir a sobrevivência do 
Marabaixo, reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Estado do Amapá/AP, por meio da Lei estadual 1.521/2010, que declarou a data de 
06 de junho como Dia Estadual do Marabaixo Amapaense. Sendo que vale ressaltar que Lei No 9.795/1999, destaca que Educação Ambiental são 
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Diante do 
mandamento legal, observou-se em loco, que a escola investigada, não tem projetos ou iniciativas voltadas para a proteção do meio ambiente 
cultural, em especial da proteção das manifestações culturais do Estado do Amapá/AP. E ainda, como resultado do questionário semiestruturado 
aplicado, os professores da instituição não se sentem preparados para fazer intervenções nesse sentido, prejudicando um dos objetivos 
fundamentais da educação ambiental que é o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 
relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.  E esse processo de 
valorização tem que partir da sociedade, mas necessita principalmente de política públicas voltadas para esta problemática e se faz necessário 
uma atuação mais incisiva do Estado para proporcionar e garantir a preservação do Marabaixo.  Contudo, constatou-se a falta de uma educação 
ambiental nas escolas, apoio aos grupos de Marabaixo, políticas públicas voltadas para conscientização da importância do Marabaixo como 
patrimônio cultural e imaterial pertencente não somente ao município de Macapá, mas do Estado do Amapá, como da humanidade.
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RESUMO

O tema está localizado no âmbito do Direito Penal, envolvendo o campo da legislação ambiental. No conteúdo jurídico do meio ambiente 
compreende a fauna, como o conjunto de todos os seres vivos que pertencem ao mundo animal. A fauna, ao longo da expansão da civilização 
humana, foi sendo agredida de diversas formas, seja pela diversão (caça, pesca), seja pelo interesse econômico (tráfico de animais silvestres), seja 
por questões de ordem social e até cultural. Essa invasão do homem nos ecossistemas naturais tem provocado grandes e, muitas vezes, 
irreversíveis modificações a fauna, como a extinção de espécies animais. A proteção de nossa fauna é garantida por diversos instrumentos 
legislativos (Lei de Crimes Ambientais, Código de Caça, Código de Pesca, Lei de Contravenções Penais, etc), mas a partir de 1988 passou a natureza 
jurídica constitucional. O artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII da Constituição Federal, esclarece que incube ao Poder Público, proteger a 
fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. As sanções administrativas ou civis, muitas vezes, não são suficientes para repreender essas agressões contra os animais 
domésticos ou silvestres. Por isso, existe a necessidade da aplicação da lei penal para refrear e prevenir as atitudes lesivas a fauna, aplicando penas 
aos agentes que praticam as condutas criminosas que agridem os animais. O tema não é discutido com a devida relevância no meio acadêmico e é 
pouco abordado nos conteúdos dos cursos jurídicos. Devido à escassez de estudos realizados acerca da tutela penal dos animais por parte dos 
estudiosos do direito, nasceu a presente pesquisa com o objetivo de aprofundar a analise do tema, contribuindo para o esclarecimento de pontos 
controvertido sobre a legislação referente a proteção jurídica dos animais. A pesquisa é um trabalho de conclusão de Curso de Direito e que está 
em fase de elaboração, portanto, os resultados ainda são parciais. Mas, é possível considerar antecipadamente, que a prática de maus tratos 
contra animais não é apenas uma questão que se resolve apenas com o rigor da legislação penal, aumentando penas ou estabelecendo novos 
tipos penais, ao contrário, exige uma ação de fiscalização por parte do Estado no combate as práticas ilícitas e a formação de uma consciência 
coletiva em relação à proteção dos animais, mudando a cultura da sociedade em relaçao ao tratamento aos animais. O estudo utiliza da 
metodologia dogmática jurídica, tendo com base a pesquisa bibliográfica, fundamentando o referencial teórico na doutrina, na legislação e na 
jurisprudência. Não é intenção do estudo exaurir o tema, mas busca destacar os principais aspectos e dispositivos pátrios que indiquem o eventual 
avanço legislativo brasileiro no combate a exposição dos animais a procedimentos e atos cruéis.
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RESUMO

O planejamento inadequado no que tange ao desenvolvimento urbano promove enorme ônus social, fomentando um modelo de gestão das 
cidades que acarreta o deslocamento de classes populares das regiões centrais degradadas e o estabelecimento de uma ocupação classista 
baseada na revitalização urbana propulsora da denominada gentrificação, fenômeno da modernização dos ativos urbanos associando políticas 
públicas e capital privado para construção de um novo perfil. A cidade se enobrece através de um emburguesamento e se transforma em ativo 
mercantil formado por um substrato social de maior status cultural e econômico, ocasionando um elevado custo à população mais carente, 
relativizando o direito à cidade. Um processo que descortina a concentração espacial da pobreza, a alteração na imagem das cidades e a 
proliferação de assentamentos humanos precários, inabitáveis e indignos, o que aponta a relevância do tema em debate. Revela-se a importância 
da ordenação espacial e da utilização de novos instrumentos de política urbana na busca da solução dos inúmeros problemas que acometem 
nossas cidades e que refletem na vida política, econômica e social. Há que ressaltar a Constituição Federal de 1988 com mecanismos de 
planejamento urbano, o Estatuto das Cidades, os parâmetros e diretrizes gerais de planejamento e desenvolvimento e, utilizando-se do arcabouço 
legal mencionado, a específica adoção de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) como instrumento urbanístico capaz de aproveitar áreas 
subutilizadas, carentes de estrutura adequada, objetivando sua inserção no espaço urbano, reduzindo as distorções sociais e diminuindo o ônus 
habitacional permitindo o desenvolvimento funcional das cidades e combatendo a gentrificação, proposta do presente trabalho. O estudo 
apresenta grande relevo para os atores envolvidos na gestão das cidades e na divulgação de dados sobre segregação social que, diante do 
crescimento da cidade informal, reforçam a importância acadêmica da análise empírica e da participação da sociedade civil na discussão de uma 
cidade inclusiva. Pretende-se dar continuidade à coleta dos dados acerca do levantamento dos espaços com crescimento irregular em Niterói, bem 
como a existência e abrangência das AEIS no município como instrumento capaz de proporcionar um acesso justo à moradia e à cidade, 
acompanhando a sua criação, implementação e sua efetividade na redução das desigualdades sociais, coibindo o processo de gentrificação, 
principalmente diante dos processos de revitalização já iniciados, afastando-se da simples retórica da política da exclusão. Trata-se de estudo 
empírico no município com o levantamento de dados que propiciem o monitoramento destas ocupações irregulares, o que já se encontra em 
andamento e que apresentou um crescimento desordenado a partir do ano de 2000, bem como a criação e implementação das AEIS como 
elemento integrante da política urbana, associando-se à análise bibliográfica, de forma que se conceba a propriedade sob a vertente apontada, 
destacando-se a transição para o bem-estar coletivo contando também com a pesquisa documental. A coleta dos dados se perfaz com o 
levantamento de documentos disponibilizados por organizações governamentais e não governamentais e por meio de textos e dados relacionados 
à temática abordada e que serão tratados por meio de uma abordagem quanti-qualitativa. Como nota conclusiva inicial, já é possível perceber que 
o fenômeno da gentrificação permanece presente no município e que a utilização do instrumento urbanístico proposto ainda não é satisfatória, o 
que se confirma diante do projeto de revitalização do centro da cidade de Niterói, destacando-se três AEIS que se encontram localizadas nas 
comunidades do Morro do Estado, do Arroz e na Favela do Sabão, com a previsão de requisitos para edificação e intervenção urbanística, 
contando com um planejamento inespecífico de reurbanização que privilegia áreas de interesse, promovendo a gentrificação.
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RESUMO

O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental que contribui na prevenção contra danos ambientais e consequente 
preservação dos recursos naturais. Ressalta-se, porém, que para o licenciamento ambiental alcançar resultados satisfatórios há a necessidade de 
que nenhuma de suas fases seja negligenciada. Entretanto, quando se trata de autolicenciamento, afastar qualquer ato de negligência é tarefa 
difícil, pois o administrador, que neste caso é licenciador e ao mesmo tempo empreendedor, faz julgamento de si próprio, deixando, por isso, 
rastros de imparcialidade. Na hipótese que não há rigor na concessão de licenças ambientais, quando o órgão licenciador e o empreendedor fazem 
parte da mesma entidade política, o que representa total afronta aos princípios da administração pública, como impessoalidade e moralidade, que 
esta pesquisa traz como tema central “A violação dos princípios da administração pública existente no processo de autolicenciamento ambiental”, 
cujos objetivos foram conhecer como se dá esse licenciamento no Brasil e comprovar que o processo de autolicenciamento ambiental fere os 
princípios administrativos da impessoalidade e moralidade baseando-se em estudos de casos. Para alcançar tais objetivos, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e documental: revisão de literatura em livros, artigos científicos, legislações etc., e análise de quatro estudos de casos 
pertencentes ao Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal _ Estado do Amapá, cidade de Macapá. Respectivamente, o primeiro caso 
abordado foi da Usina Hidrelétrica de Belo Monte/Pará, o segundo foi a Rodovia AP-070, o terceiro estudo foi sobre as passarelas em concreto na 
Avenida Álvaro Nobre (Bairro Universidade), e o quarto caso foi o aterro em área de ressaca na Rodovia Duca Serra, sendo estes últimos na cidade 
de Macapá-AP. Além dos estudos dos casos analisados, foi necessário conhecer o licenciamento ambiental no Brasil, suas características e etapas, 
bem como os objetivos dos princípios administrativos, sua importância na atuação dos agentes públicos e sua classificação, o que se fez através de 
pesquisa bibliográfica. As doutrinas consultadas partilharam do mesmo entendimento quanto à violação dos princípios administrativos no 
autolicenciamento ambiental, trazendo inclusive soluções para o referido problema. Dentre as soluções apontadas frisa-se a rede de comunicação 
entre os órgãos diretamente ligados à proteção ambiental e a transferência da competência licenciadora à pessoa jurídica diversa daquela que 
efetivará a obra. A análise dos quatro casos polêmicos das três esferas do poder executivo possibilitou a percepção de constante descumprimento 
da legislação ambiental e afastamento dos preceitos éticos e morais pelos órgãos licenciadores, o que consequentemente acarretou na violação 
aos princípios administrativos e prejuízo ao meio ambiente. Portanto, a partir dessa abordagem foi possível afirmar que há violação dos princípios 
da administração pública no processo de autolicenciamento ambiental, ainda identificar situações de violação de outro princípio, o da legalidade. 
Por fim, almejou-se com este artigo colocar o autolicenciamento ambiental, a violação dos princípios administrativos e sua ameaça à proteção do 
meio ambiente em discussões acadêmicas futuras, propiciando um maior aprofundamento do tema, uma vez que o mesmo, na maioria dos casos, 
é citado superficialmente pelos doutrinadores.
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RESUMO

A eutanásia está entre os temas geradores de grandes discussões no Brasil e no mundo. São vários os países que possuem regulamentação 
específica sobre a prática, não estando o Brasil entre estes. A abordagem do assunto entre os países do mundo é divergente, ao passo que em 
alguns a prática é permitida, outros proíbem tal possibilidade, como também há os que permitem ou não a sua realização a depender da 
circunstância. O Brasil é um dos países que mesmo não possuindo legislação própria, aborda o assunto de forma intransigente, descartando a 
possibilidade de sua permissão. Já a Franca pondera a ideia, onde por vezes, observados certos requisitos especificados em lei, o ato pode ser 
realizado. A grande questão que enseja posicionamentos antagônicos, reside no fato de a eutanásia versar sobre a possibilidade de decisão quanto 
a pôr fim ao bem mais precioso que é a vida, diante do direito de escolha dado pelo Estado ao indivíduo com fundamento no principio da 
liberdade. O Estado brasileiro ao impedir a pratica da eutanásia cerceia o direito supracitado, este que foi conquistado ao longo da história e 
garantido constitucionalmente, sendo reconhecido como um direito fundamental capaz de dar possibilidade ao ser humano de conduzir os seus 
atos de acordo com seus próprios preceitos. A partir deste contexto pretende-se analisar comparativamente de forma técnica e jurídica como é 
tratado o assunto no Brasil e na França, com enfoque no princípio constitucional brasileiro, da Liberdade, demonstrando os efeitos trazidos por 
este, que tenta permitir ser a escolha do ato subjetiva. A metodologia utilizada será bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética, com 
predominância indutiva. Conclui-se que é viável a flexibilização do ordenamento jurídico brasileiro, a fim de adequá-lo ao princípio da liberdade, 
tendo em vista tal princípio restar consagrado na Constituição pátria. Observou-se como paradigma para tal flexibilização os critérios adotados 
pelo ordenamento jurídico francês, onde algumas das medidas procedimentais adotadas para lidar com a eutanásia devem ser: o médico ao 
constatar que o estado do paciente é terminal, grave e incurável, aplica um tratamento secundário que encurte a vida, sendo necessário o 
consentimento do paciente e, na falta deste, familiares ou pessoas responsáveis, como também a decisão deve ser tomada em colegiado nos 
termos do código de ética médica francesa. Conseguinte, após um prazo razoável o paciente precisa reiterar sua decisão. Por fim, o presente 
artigo sugere a elaboração de uma legislação nacional que regulamente de forma específica a pratica da eutanásia, com base nos critérios 
franceses abordados.
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RESUMO

O trabalho cuida da análise jurídica das uniões simultâneas e seus efeitos, diante da lacuna legal de tratamento jurídico dessa plena manifestação 
de autonomia da vontade. Justifica-se o estudo das uniões paralelas ou união estável plúrima ocorridas, quando, uma pessoa mantém relações 
amorosas com várias pessoas e ao mesmo tempo, pois se tratam de fenômenos jurídicos modernos que emergem das inovações das relações 
sociais. No que toca à questão das formações familiares, pode ser asseverado que a cada momento surge à necessidade de novos regramentos. A 
problemática abordada revela o impasse jurídico em relação ao reconhecimento dos direitos civis de companheiras que dedicaram a vida a 
experimentar o amor sem nenhuma forma de preconceito. Alicerçado na metodologia de pesquisa bibliográfica, pautada em doutrinas jurídicas e 
jurisprudência pátria, o presente trabalho objetiva analisar as uniões simultâneas que quebram os padrões da visão de família institucional e 
hierarquizada. No momento atual, é incontestável a existência de famílias paralelas ou simultâneas, dotadas de todas as características legais 
necessárias à configuração da união estável (publicidade, continuidade, durabilidade). Ressalte-se que a existência de núcleos poliafetivos não é 
um fenômeno atual, a novidade está na admissão social destes núcleos familiares e a real possibilidade da proteção jurídica. Lamentavelmente, a 
união estável paralela é comparada a bigamia, por isso, sua existência tem sido marginalizada pela sociedade e pelo Estado, momento em que 
entra em cena o Poder Judiciário, que é constantemente provocado a decidir sobre a questão. Como consabido, o Supremo Tribunal Federal, 
desde o ano de 2011, reconheceu o caráter extensivo as uniões estáveis homoafetivas. Tal decisão representa um sopro de esperança para que as 
famílias decorrentes de uniões estáveis simultâneas vejam afirmadas, em suas vidas, todas as garantias constitucionais impostas pela Magna Carta 
de 1988 às famílias brasileiras. Não se pode negar que um novo mosaico familiar foi reformado com o princípio da afetividade, o direito civil agora 
constitucionalizado e valorizado pela dignidade humana, funcionalizou a família pela afetividade, contemporaneamente consagra-se o modelo 
eudemonista de família, em que seus membros buscam na família a realização de seu próprio bem-estar. Desta forma, cumpre analisar se o não 
reconhecimento do pluralismo familiar não configuraria um retrocesso e violação ao princípio de intervenção mínimo do Estado nas famílias.  
Conclui-se que este estudo é de fundamental importância para facilitar a compreensão do legislador e do Poder Judiciário da importância do 
reconhecimento das relações fáticas existentes entre os indivíduos, sendo-lhe defeso fazer juízo valorativo a respeito destas Uniões, em atenção 
ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo de suma importância disciplinar estas as jurídicas de afeto e suas consequências no mundo 
jurídico.
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RESUMO

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) constitui base indispensável na organização da sociedade civil em defesa de seus próprios 
direitos, representando legislação que faz parte do dia a dia do cidadão. Assim, o presente trabalho apresenta como tema geral o estudo do 
Direito Consumerista Brasileiro, tendo como problema a análise da eficácia da Lei nº 8.078/90 em inúmeras áreas da relação de consumo. No 
campo dos objetivos, o presente trabalho apresenta como objetivo geral a ampliação do conhecimento da Lei nº 8.078/90. Na seara dos objetivos 
específicos, busca-se, com o presente trabalho, possibilitar o maior domínio dos institutos jurídicos presentes no CDC, permitindo a correta 
interpretação e aplicação dos mesmos a situações de ordem prática, verificando, assim, a eficácia da Lei nº 8.078/90 aos inúmeros casos concretos 
estudados. Na perspectiva relativa ao estado da arte, tem-se que o presente trabalho está em consonância com os princípios da Política Nacional 
de Relações de Consumo que estabelece a EDUCAÇÃO e INFORMAÇÃO de fornecedores e consumidores. No que diz respeito à metodologia, 
foram empregados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Para permitir a necessária adequação entre a teoria e a prática, foram 
utilizados casos concretos do mercado de consumo (e realizadas pesquisas de campo) para análise pormenorizada dos mesmos à luz do CDC, 
obtendo-se os seguintes resultados/conclusões: Caso envolvendo a análise da dúvida sobre o valor de troco máximo nos ônibus de BH e Região 
Metropolitana – Resultado/conclusão: há em BH (e em várias Cidades de MG) legislação específica (no caso de BH, a Lei Municipal nº 6.851/95) 
que disciplina que o valor máximo de troco nos coletivos não pode ser inferior a 10 (dez) vezes o valor da tarifa da respectiva linha. Considerando, 
por exemplo, uma tarifa no valor de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), as empresas deverão ter o troco necessário para os consumidores que 
estejam portando notas de até R$ 50,00 (cinquenta reais), pois não existe em nosso país nota de R$ 37,00 (trinta e sete reais). Com base no CDC e 
na Lei Municipal nº 6.851/95, as empresas são obrigadas a informar ao consumidor (em local visível) qual o valor máximo para troco nos coletivos, 
o que não tem sido cumprido por algumas empresas, conforme pesquisa de campo realizada. Constatou-se, ainda, que várias empresas estão 
informando o consumidor de maneira equivocada. Caso envolvendo a análise do acúmulo das funções de motorista e cobrador no transporte 
coletivo municipal e sua repercussão nos direitos do consumidor/usuário do transporte coletivo – Resultado/conclusão: Ao analisar-se os impactos 
desse acúmulo de função sob a ótica da Lei nº 8.078/90, concluiu-se que vários direitos básicos do consumidor usuário do transporte coletivo 
estão sendo desrespeitados, como a proteção de sua vida e segurança, bem como a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
Tais aspectos foram amplamente comprovados através de pesquisa de campo. Caso envolvendo a costumeira prática dos empresários de Minas 
Gerais de diferenciação de preço para pagamento em dinheiro e em cartão – Resultado/conclusão: Após a pesquisa feita, constatou-se que tal 
prática pode ser considerada abusiva, nos termos do art. 39 do CDC, bem como uma infração à ordem econômica, com base na Lei nº 
12.529/2011, isso porque o pagamento com cartão pode ser considerado uma modalidade de pagamento à vista. Assim, conclui-se que não pode 
haver qualquer diferenciação. Caso envolvendo as diferenças técnicas entre vício e defeito do produto – Resultado/conclusão: Dúvida comum 
entre os operadores do Direito e os consumidores em geral, a diferenciação técnica entre vício e defeito sempre foi considerada assunto de 
grande importância no CDC. Após os estudos feitos, conclui-se que tais institutos têm grandes diferenças técnicas, inclusive no campo da 
responsabilização dos sujeitos, extensão dos danos e exteriorização dos problemas.
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RESUMO

Esse estudo procura demonstrar a possibilidade de humanização do sistema penitenciário brasileiro, analisando a funcionalidade e a importância 
da APAC - Associação de Proteção ao Condenado uma entidade civil, sem fins lucrativos que surgiu em 1972 na cidade de São José dos Campos, 
que teve como mentor e idealizador o advogado paulista, Mário Ottoboni, porém teve sua aplicabilidade e popularização no estado de Minas 
Gerais. A APAC tem como principio não distinguir nenhum preso por seu crime, seguindo como parâmetro um dos princípios majoritários do artigo 
5° de nossa Constituição Federal que elenca a igualdade de todos ante a lei. O método segue com o intuito de criar a humanização das prisões, 
sem prejuízo da finalidade punitiva da pena, visando à prevenção da reincidência, indo no contrafluxo as condições do sistema carcerário comum 
que são falhas e não conseguem executar com perfeição um dos objetivos da Lei de Execução Penal que é a recuperação do preso. Os doze 
elementos que norteiam a APAC são: participação da comunidade; recuperando ajudando o recuperando; trabalho; religião; assistência jurídica; 
assistência à saúde; valorização humana; a família; o voluntário e sua formação; Centro de Reintegração Social (CRS); mérito e Jornada de 
Libertação com Cristo. A metodologia utilizada na pesquisa foi levantamento bibliográfico. Resultado: atualmente visualizamos que o sistema de 
execução penal brasileiro é falho, caro e ineficaz pois tem um indice de reicidencia muito elevado indo assim na contramão de uma das metas que 
norteia a lei de execuções penais a recuperação do condenado, sendo assim a APAC vem criar uma nova estrutura no sistema carcerário brasileiro. 
Podemos analisar vários itens que destacam a APAC do nosso sistema carcerário comum são esses: o custo do preço ao Estado no método APAC é 
inferior e o índice de reincidencia é quase que mínimo. Conclusão: A ressocialização do preso é a maior dívida que incide em nosso sistema 
carcerário, pois este não consegue devolver os condenados aptos ao convívio pacífico e prontos para voltarem a sociedade, principalmente pelo 
fato da falta de estrutura, problemas financeiros e tratamento desigual. A eficácia APAC é tanta que sua aplicabilidade rompeu fronteiras e teve a 
instauração do sistema supracitado em países como: Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, sendo assim aos poucos a metodologia desse novo 
sistema descontrói os mitos e perversidades do sistema carcerário comum, alcançando resultado notável, graças a aliança que se forma entre o 
preso, família e sociedade.
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RESUMO

A Corte Interamericana de Direitos Humanos/CIDH é o órgão jurisdicional do sistema interamericano, sendo composta por sete juízes nacionais de 
Estados membros da OEA eleitos pelos Estados partes da Convenção Americana e, de acordo com o artigo 33 do referido tratado é competente 
para conhecer casos contenciosos quando o Estado demandado tenha formulado declaração unilateral de reconhecimento da sua jurisdição. A 
CIDH apresenta dois tipos de competências: a consultiva e a contenciosa. No âmbito contencioso a Corte tem competência para examinar os casos 
em que a Comissão Interamericana acionou o Estado violador perante ela. Se a Corte decidir que houve realmente violação dos Direitos Humanos 
elencados na Convenção Americana determinará a adoção de medidas necessárias à restauração do direito violado, podendo, ainda, condenar o 
Estado a pagar uma justa compensação à vítima. A decisão da Corte tem força vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado violador o 
cumprimento imediato da sentença. Se a Corte fixar uma compensação à vítima, terá força de título executivo, em conformidade com os 
procedimentos internos relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado. No Brasil, o pagamento acaba ocorrendo da mesma forma que 
no procedimento interno de uma ação contra o Estado. Os Estados manifestam sua vontade na cooperação internacional através da ratificação de 
tratados internacionais. Com esse ato expressam seu poder soberano de aceitar ou não as regras dos tratados, acordos de vontade, no plano 
internacional. Assim, impõem-se restrições e limites sem que possam, em seguida, libertarem-se das obrigações que a si mesmos impuseram, em 
um dever de cooperação. Nesse sentido, quando um Estado se vincula a um determinado tratado, ele mesmo se autolimita ou, melhor dizendo, 
limita seu poder soberano, por expressão de sua vontade própria. É ato voluntário. Por este prisma, quando um Estado ratifica um tratado, não 
diminui sua soberania, mas pratica um verdadeiro ato soberano decorrente da sua Constituição, ou seja, limita-se por sua vontade. Essa limitação 
leva à responsabilidade internacional do Estado, caso não cumpra o acordo. A responsabilização será concretizada após a prática de ato ilícito pelo 
Estado, pela inobservância de obrigações inerentes à preservação da ordem pública ou pela negligência na fiscalização dos atos praticados por 
terceiros. Desta forma, a implementação das políticas de segurança e a atuação dos agentes públicos têm repercussão no direito internacional e 
gera como consequência a responsabilização do Estado perante a comunidade internacional, principalmente em cenários como os de grandes 
eventos, que elevam os riscos de ameaças e impõem à Administração Pública atenção especial na atuação de seus agentes. Faz-se necessária a 
observação e aplicação do Código de Conduta para Forças Policiais na prática cotidiana; verificar como se dá o monopólio da força física no 
domínio simbólico, através das diretrizes da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro e agir na atividade policial pela legitimação do 
uso da força e não pelo poder. São conhecimentos e processos necessários para que o Brasil seja reconhecido como um ente estatal que respeita 
os tratados ratificados e que seus agentes primam para cumprir as regras determinadas no palco internacional, através dos textos destes tratados. 
Trata-se de pesquisa jurisprudencial da CIDH, em casos de atividade policial agressiva aos Direitos Humanos e a doutrina internacionalista 
publicista. O tema tem relevância visto o Brasil passar pelos grandes eventos, culminando na Olimpíada.
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RESUMO

O presente trabalho visa refletir acerca do fenômeno constitucional contemporâneo que vem sendo convencionado chamar de judicialização da 
política, diferenciando-o do ativismo judicial, inadequadamente propagado como “concretização dos direitos fundamentais”. Trata-se de delinear 
uma diferença ontológica entre judicialização da política e ativismo judicial. Assim, caminhando pela evolução do Estado de Direito, no atual seio 
da democracia, não é aceitável que magistrados possam ser “ativistas”, ou seja, que possam fazer das palavras o que bem entendem e decidir 
conforme a sua consciência - carecemos de uma teoria da decisão. Por esta razão é imprescindível a compreensão dos institutos em comento, 
que, em que pese ambos serem espécies do gênero protagonismo judicial, possuem essências que nada tem em comum, pois, enquanto a 
judicialização da política visa contingenciar as políticas de concretização dos direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais, o ativismo 
judicial é uma espécie de autorização para arbítrios e discricionariedades que não se coadunam com o Estado Democrático de Direito. Portanto, o 
objeto deste estudo não é trivial, pois consiste na difícil tarefa da concretização dos direitos fundamentais em um País de modernidade tardia, de 
promessas ainda não cumpridas, sem que se deixe ao arbítrio do julgador. Defender uma jurisdição constitucional lato sensu, efetiva e 
substancialista, não é (e não pode ser) o mesmo que aceitar decisionsimos. Faz-se, com isso, um mergulho no desenvolvimento do Estado de 
Direito, e a consequente evolução do constitucionalismo, desde o Estado Liberal de Direito, passando pelo Estado Social de Direito, até chegar ao 
Estado Democrático de Direito. Feita essa contextualização, passa-se a enfrentar a judicialização da política, restando claro, que o Brasil não 
superou o Welfare State ao mesmo tempo em que pretende emancipar o cidadão. A partir do constitucionalismo contemporâneo como fio 
condutor, e tendo como referencial teórico a tese substancialista (já que não se ultrapassou o Estado Social), os direitos fundamentais devem ser 
interpretados de modo a garantir a concretude e a transformação social. Esse é o ponto nevrálgico dessa pesquisa, pois é aqui, no afã de 
concretizar direitos que grande parte da comunidade jurídica trata o ativismo judicial como um protagonismo do julgador em efetivar os direitos. 
Equivocam-se. Com isso acabam por dar uma carta branca para os diversos tipos de deciosinismo, porque ativismo judicial é a utilização de 
argumentos não jurídicos para decidir, argumentos que vão desde a moral até os “efeitos econômicos” que a decisão poderá acarretar. A 
metodologia aqui utilizada é o levantamento bibliográfico da doutrina, artigos científicos, monografias e notícias do universo jurídico. Conclui-se 
que o ativismo judicial pode ser extremamente prejudicial à democracia, carecendo de um novo olhar, enquanto que a judicialiazação da política 
depende do grau de satisfação dos direitos fundamentais.
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RESUMO

A avaliação é um processo contínuo realizado pela Instituição de Ensino Superior, através do qual esta busca conhecer sua própria realidade e 
compreender os significados do conjunto de suas atividades, a fim de construir um plano de melhoria da qualidade educativa, sobrelevando, 
assim, sua relevância social. A autoavaliação é parte deste processo institucional, significando, para o discente, uma reflexão sobre si mesmo, no 
que toca, primordialmente, aos seus interesses e às consequências do processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessa modalidade de 
avaliação pode ser analisada da perspectiva da inovação, pois representa uma possibilidade de variar os mecanismos avaliativos, deslocando o 
eixo, tradicionalmente centrado no professor, em direção ao aluno, que passa a exercer um papel mais ativo no seu processo formativo (OLIVEIRA, 
2009), pois o aluno passa a perceber o quanto aprendeu e o que precisa proporcionar a si mesmo para o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem (GIL, 2010). Para tanto, o processo de autoavaliação busca sistematizar informações, analisar os significados de suas realizações, 
identificar pontos fracos, fortes e potencialidades, bem como propor estratégias de superação de eventuais problemas detectados. Intenta-se, 
através desta pesquisa, descrever a autoavaliação discente na disciplina de Redação e Comunicação Jurídica, esclarecendo a relevância deste 
processo, institucionalmente, e para o discente. A avaliação institucional, já normatizada, na Educação Superior, pela Lei n° 10.861/2004 (SINAES), 
deve ser compreendida como uma construção coletiva, que tem por finalidade geral a melhoria da qualidade da instituição. Todos os dados e 
informações obtidos serão imprescindíveis para nortear as ações e decisões da instituição, baseadas na auto-avaliação e avaliação externa. Silva 
(2001, p. 56) afirma que “a autoavaliação é realizada por pessoas envolvidas diretamente na execução do programa”, sendo, portanto, um 
mecanismo de conhecimento da instituição na sua totalidade, já que seus agentes são os reais participantes do ambiente escolar, devendo 
envolver todos os aspectos da instituição, diagnosticando todos os aspectos necessários a orientar a tomada de decisão, reforçando a identidade e 
preservando a autonomia institucional. Diante disso, foi realizada, no primeiro semestre de 2016, uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva 
com abordagem quantitativa e os dados foram coletados através de um questionário (Google Docs) disponibilizado para todos os 39 alunos da 
disciplina de Redação e Comunicação Jurídica. Os dados foram analisados através da alocação em uma planilha do Excel, pela qual realizou-se a 
estatística concernente ao tema desta pesquisa, respeitando-se os aspectos éticos da Resolução n° 466/2012. Após esta análise, foi possível 
identificar que: a) a maioria dos alunos (50%) considerou seu próprio desempenho como ruim ou razoável, atribuindo esse desempenho 
insatisfatório a si próprio (40%) ou a outro fator (47%) que não fora especificado; b) por outro lado, quando questionados sobre o motivo do bom 
desempenho na avaliação, a maioria dos alunos (73%) atribuiu o sucesso ao professor da disciplina. Conclui-se com esse estudo que os alunos 
ainda assumem papel coadjuvante no seu próprio processo de ensino-aprendizagem. A avaliação institucional, da qual a autoavaliação faz parte e 
apresenta relevante papel, é o caminho para as mudanças no sistema educacional, tornando-se hoje um grande desafio, uma vez que avaliar não é 
apenas medir e comparar resultados, mas uma estratégia real que possibilita a real qualidade, melhoria e transformação do espaço educacional.
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RESUMO

Para Giorgio Agamben e Carl Schmitt, todos os Estados contemporâneos agem em estado de exceção, até mesmo os que se autointitulam 
democráticos como o Brasil, possuem prerrogativas jurídicas excepcionais, como o Estado de Defesa, de Sítio, ou Intervenção Federal. Assim, 
defendem estes autores que o Estado de Direito das sociedades modernas ocidentais movimenta-se em torno da incongruência entre reconhecer 
a existência da exceção ou assumir o risco de conferir legalidade e prerrogativas de poder soberano aos Estados que se autoproclamam 
“democráticos", oque torna necessário analisar a teoria clássica do Poder Constituinte, consubstanciada no pensamento do Abade Sieyés, na 
medida em que o instrumento capaz de legitimar um Estado excepcional é a Constituição, objeto último desta força propulsora, do qual o titular é 
a nação.  Dessa forma, a presente pesquisa tem como finalidade realizar um diálogo entre as teorias do Estado de exceção de Giorgio Agamben e 
Carl Schmitt, com a Teoria do Poder Constituinte de Abade Sieyés, a fim de explicar a legitimação de regimes de exceção em uma Constituição 
democrática. Encontra-se, pois, a justificativa da pesquisa nas contribuições advindas de seus resultados para a compreensão do papel da nação 
em um momento de exceção no Estado democrático. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é bibliográfica; quanto à sua natureza, é uma 
pesquisa qualitativa, quanto à utilização dos resultados, é uma pesquisa aplicada; quanto aos fins, a pesquisa é explicativa; a pesquisa valeu-se 
ainda de análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Observou-se queos conceitos apresentados pelo jurista alemão e pelo filósofo italiano 
possuem convergências argumentativas e analíticas, salvaguardadas as diferenças teóricas, conceituais e de posicionamento político, para a ideia 
de que soberano é aquele que decide no estado de exceção. Nesse sentido, diverge do pensamento do abade francês porque em sua teoria, a 
nação sempre terá a titularidade do poder, tendo delegado seu exercício aos seus representantes, que só podem governar nos limites de seus 
mandatos. Ainda nesta direção, Schmitt e Agamben nos permitem reconhecer no Ocidente que a exceção é uma prática normal de governo, que 
se assenta na indistinção entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, de modo que a harmonia e independência dos poderes são abolidas em 
franco dano à sociedade e ao Estado Democrático de Direito. Nesse ponto, mesmo que se torne uma prática comum, Sieyés entende que se trata 
de um governo ilegítimo, e, portanto, a nação tem direito de insurgir-se para retirar o poder de seu governante visando a delegá-lo a outro que a 
represente. O estado de exceção revela a violência no fundamento da ordem jurídica e, consequentemente da norma, que dentro de um Estado, 
possui como instrumento normativo máximo a Constituição, da qual o povo é o titular. Logo, entende-se que as normas têm função reconhecida 
de legitimar o poder e de gerar a autoridade, imputando uma posição valorativa à ação do Estado, que não existe caso vá de encontro aos 
interesses da nação. Todavia, Schmitt confere um conceito à soberania e ao estado de exceção oposto ao tratamento dado pelas ordens jurídicas 
democráticas, que calcam a ideia da soberania na legitimidade popular ou no conceito de nação, como diria Sieyés. Conclui-se que, à luz do 
pensamento de Agamben e Schmitt, o soberano é aquele que decide a partir do estado de exceção, de modo que as forças políticas são 
fortalecidas como meio de efetivação da vontade do soberano e se nega um conteúdo imanente ao sistema jurídico, aniquilando-o por completo. 
Justifica-se, portanto, que a doutrina política e jurídica de Carl Schmitt tenha servido como base ideológica para o Nacional Socialismo (nazismo) 
alemão na década de 30 do século XX.
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RESUMO

O presente trabalho é empiricamente suportado pela obra jurídica de Antonio Coelho Rodrigues, jurista brasileiro autor do primeiro projeto de 
código civil da república brasileira. O estímulo inicial para o desenvolvimento da pesquisa veio de uma contraditória marca biográfica de Coelho 
Rodrigues: jurisconsulto de importância inconteste, conforme atestado por, entre outros, Pontes de Miranda e Clóvis Bevilacqua, paira sobre a 
obra jurídica de Coelho Rodrigues um silêncio inquietante.A problemática de pesquisa que vem orientando o levantamento de dados parte do 
pressuposto de que a vida e a obra de Antonio Coelho Rodrigues podem iluminar aspectos relevantes do longo e tortuoso processo de codificação 
civil no Brasil. Com este pressuposto procurou-se proceder a um levantamento documental e bibliográfico que permitisse elaborar uma explicação 
histórico-jurídica para as lutas filosóficas e para os debates jurídicos com os quais Coelho Rodrigues se presentificou, entre os fins do século XIX e o 
início do século XX, no cenário político e jurídico brasileiro. Com o benefício da história comparada tomou-se o Projeto de código civil de Coelho 
Rodrigues (1897) e o Código civil dos estados unidos do Brasil, de Clóvis Bevilácqua (1916), para indagar sobre as marcas do pensamento jurídico 
de Coelho Rodrigues no primeiro código civil do Brasil e, extensivamente, sobre o direito privado brasileiro lato sensu. As variáveis utilizadas para a 
realização da comparação referida disseram respeito ao direito da família, à relação Estado/Igreja e ao substrato de ordem filosófica em cada um 
dos estamentos jurídicos comparados. A pesquisa encontra-se em andamento, tendo-se, até o presente momento, reunido as principais obras de 
Coelho Rodrigues, a saber, “Manual de um súbdito fiel ou cartas de um lavrador a sua majestade o imperador sobre a questão do elemento servil” 
(1884), “A filiação natural paterna” (1901), “A república na América do Sul ou um pouco de história crítica offerecidoaos latino americanos” (1906) 
e “Projeto de código civil” (1897). Do mesmo modo, nesta fase inicial já foi possível reunir algumas obras de comentadores, entre as quais 
destacamos “Antonio Coelho Rodrigues Vida e Obra”, de autoria de Francisco de Assis Couto Castelo Branco e “Coelho Rodrigues e o código civil, 
comemoração do sesquicentenário de nascimento”, organizado por Celso Barros Coelho. As conclusões são parciais e provisórias, apontando para 
o fato de que as condições históricas no interior das quais foi erigida a obra jurídica de Coelho Rodrigues – efervescência da Escola do Recife, 
declínio da monarquia, surgimento de novas escolas filosóficas explicativas da realidade e do fenômeno jurídico, tais como o Positivismo –
impuseram marcas indeléveis ao pensamento do jurisconsulto em estudo, posicionando-o transitivamente, sem, por exemplo, definir-se 
objetivamente entre as formas republicana ou monarquista de governo. Esta marca de transitividade, por sua vez, pode estar na base do 
inquietante silêncio que paira sobre a luminosa obra jurídica de Antonio Coelho Rodrigues, algo que se espera confirmar com a conclusão do 
estudo.
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RESUMO

Esta pesquisa, de base empírica, busca compreender a forma como a Defensoria Pública realiza seu dever constitucional de assistência à 
população necessitada, especificamente no que tange à socialização dos cidadãos com os seus Direitos, através da disseminação de conhecimento 
jurídico, social e institucional, aqui denominado “educação em direitos”. A metodologia privilegia a realização de trabalho de campo, desenvolvido 
a partir do contraste de experiências empíricas realizadas em momentos distintos e em dois núcleos de primeiro atendimento da Defensoria 
Pública: primeiramente, na condição de assistida, e, posteriormente, no papel de assistente, na qualidade de estagiária da instituição. O objetivo 
principal da pesquisa está centrado na problematização do papel realizado pela Defensoria Pública, que, conforme foi observado durante o 
trabalho de campo, está mais voltado para uma atuação processual, assistindo os cidadãos na fase da judicialização dos conflitos, sendo esvaziada 
a sua atuação no que se refere ao direito à educação e assessoramento jurídico. As experiências empíricas que subsidiaram esta pesquisa deixaram 
impressões muito fortes acerca da importância do papel da Defensoria Pública na prevenção de processos e de conflitos, através da socialização 
dos cidadãos com seus direitos. Nesta pesquisa, parte-se da premissa de que o direito à “educação em direitos” é um direito instrumental de 
inclusão e empoderamento, que possibilitaria a criação de um perfil de cidadania ativa, e que permitiria ao cidadão, consciente de suas escolhas, 
modificar sua realidade da maneira adequada à sua necessidade ou ao menos compreender e se socializar com as normas jurídicas e com os seus 
direitos. Os casos observados durante a incursão empírica que ensejou este trabalho demonstraram que a ideia de que à Defensoria Pública 
caberia somente a função de representar judicialmente o hipossuficiente não corresponde e não reflete os anseios dos cidadãos que buscam 
assessoramento naquela instituição. Ademais, a legislação referente à Instituição - Lei Complementar 132/2009 - é unívoca em afirmar o dever 
institucional de promover a educação para cidadania e o assessoramento de seus assistidos, não restringindo a atuação dos defensores à 
representação processual. Sendo assim, objetivando compreender se (e como) a Defensoria Pública desenvolve o seu papel de socialização dos 
cidadãos com os seus direitos, esta pesquisa privilegiou a metodologia qualitativa, mediante a observação empírica das práticas institucionais 
daquele órgão. Impõe destacar, ainda, que a importância do direito à educação em direitos reside primordialmente na sua potencialidade de 
transformação do exercício da cidadania, na medida em que um sujeito que conhece sua posição na sociedade e os direitos que a legislação pátria 
lhe garante, tende a ter um comportamento mais ativo e menos subserviente no que se refere aos seus direitos civis, sociais e políticos. Através da 
observação das práticas associada à experiência pessoal de atuação na Defensoria Pública, além da realização de entrevistas com funcionários, 
defensores e assistidos, foi possível observar diversas situações concretas em que a ausência de assessoramento e de informações claras sobre 
direitos resultou em prejuízos ao assistido. O trabalho de campo demonstrou que o dever institucional de assessoramento e de educação em 
direitos não tem sido privilegiado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que concede mais destaque à sua atuação processual, 
restringindo a um papel secundário, o seu mister institucional de promover a socialização dos cidadãos com os seus direitos civis, políticos e 
sociais.
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RESUMO

O Brasil, desde o ano de 2010, tem sido o destino de muitos imigrantes e refugiados, possuindo atualmente 8.863 refugiados reconhecidos de 79 
nacionalidades distintas. Muitos têm o rumo definido seguindo o caminho já tomado por familiares e amigos. Outros, todavia, parecem abertos a 
qualquer possibilidade, sem muita noção do que é o Brasil e do que encontrarão pela frente, isso os coloca numa situação de fraqueza, o que tem 
atraído aliciadores. Valendo-se de falsas promessas ou fraudes, estes estabelecem redes de tráfico de pessoas para exploração de trabalho 
escravo. Destaca-se aqui os imigrantes bolivianos que vivem em São Paulo, que, muitas vezes, exercem trabalho escravo em oficinas de costura, 
submetendo-se a jornadas exaustivas de até́ 18 horas, salários inferiores ao mínimo, má ́nutrição, retenção de documentos, entre outros. Ainda, 
uma análise do fluxo migratório de haitianos, que pode ter se originado após o terremoto do Haiti em 2010, aliado das tropas brasileiras no país, 
contribuindo para disseminar a ideia do Brasil como país de oportunidades, principalmente no momento em que grandes obras estavam em 
execução e a taxa de desemprego em descenso. Porém, a pouca instrução, as dificuldades com o aprendizado da língua portuguesa e a 
impossibilidade de conseguir a equivalência de diplomas, tem contribuído para que parcela importante do contingente de imigrantes haitianos se 
engaje em ocupações que exigem pouca qualificação, como na construção civil, em atividades auxiliares ou em linhas de montagem industrial. O 
Brasil também é o país que mais concedeu asilo a refugiados sírios na América Latina, após o início da crise humanitária na Síria, permitindo aos 
refugiados tirar documentos como CPF e carteira de trabalho antes mesmo do visto definitivo. Mas que, apesar da facilidade da documentação, os 
sírios, em sua maioria, não conseguem empregos com a carteira assinada. Com observância destas conjecturas, faz-se necessário investigar quais 
são as condições do regime trabalhista aos quais os imigrantes e refugiados estão submetidos. O Governo Federal, atento à qualidade de vida 
destes, tomou medidas como a inserção dos sírios no programa do Bolsa Família e a concessão do visto humanitário por meio da Resolução 
Normativa 97/2012 do Conselho Nacional de Imigração, conferindo aos refugiados o status de regularidade. Entretanto, não se pode colocar 
ênfase em uma só́ direção, como a regularização da imigração. Para alcançar a máxima efetividade dos direitos humanos desses trabalhadores, 
oportunizando sua real inserção na sociedade brasileira, bem como no mercado de trabalho, necessário se faz o desenvolvimento de ações 
coordenadas e interdisciplinares, que não foquem apenas em uma direção. A diferenciação entre trabalhadores nacionais e estrangeiros e a 
postura discriminadora de empregadores que acreditam poder beneficiar-se da condição de imigrantes e desconhecedores da legislação 
trabalhista, é verdadeira diminuição do status de sujeito de direitos, flagrante violação de sua dignidade, que não pode ser tolerada pela sociedade 
e instâncias governamentais de fiscalização, sob pena de se transformar em conivência com as violações e descumprimento das obrigações 
constitucionais de proteção e garantia do trabalho digno, incumbentes ao Estado. Diante do exposto, conclui-se que é necessário que a atuação do 
Estado Brasileiro seja efetiva no sentido de possibilitar a fruição dos direitos humanos a todos os que estão no Brasil, a fim de possibilitar o acesso 
ao mercado de trabalho formal e digno, este acesso representa para este perfil de trabalhador mais que a efetivação de um direito social, mas o 
reconhecimento de sua dignidade como pessoa humana.  Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é uma 
pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa valeu-se de dados bibliográficos, 
assim como doutrinária e jurisprudencial.
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RESUMO

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil trouxe credibilidade ao sistema jurídico nacional, principalmente no que 
concerne ao exercício de direitos fundamentais; o Poder Executivo, entretanto, não possuía estrutura administrativa suficiente para atender a 
nova demanda, elegendo-se então o Poder Judiciário para concretizar o acesso ao exercício desses direitos. Ocorre que os conflitos sociais 
emergentes se apresentaram de uma forma mais complexa. Os conflitos absorvidos pelo sistema judiciário põem em funcionamento mecanismos 
de correção, cuja racionalidade sistêmica manifestada nos enunciados normativos reduz as partes conflitantes a certas formalidades e a uma 
linguagem estritamente técnica, que elimina toda a possibilidade de o Poder Judiciário viver a dimensão total do conflito, ou seja, nem todos os 
conflitos sociais são absorvidos e resolvidos adequadamente, devido às limitações dos mecanismos processuais impostos, podendo gerar 
mudanças deslegitimadoras, quando as respostas às demandas não acompanham o processo de mudança social, podendo provocar, em última 
análise, crises sociais mais profundas. A Mediação se apresenta como uma forma alternativa de resolução de conflitos em relação ao Poder 
Judiciário, com princípios, propósitos e instrumental próprio, propondo um diálogo entre disciplinas, de forma a permitir a construção proativa da 
solução dos litígios em todos os níveis de complexidade.  Justamente na neutralidade do mediador, que não decide nem opina, bem como na 
autonomia das partes, é que surge o problema em discussão. Desde a metade do Século XX, a humanidade tem se conscientizado da necessidade 
da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável das nações. Tal fenômeno não foi diferente no Brasil, passando a desenvolver 
uma preocupação com a preservação do meio ambiente. Por isto, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 225, 
estabeleceu o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado, atribuindo a todos o dever de proteção da natureza. O objeto do 
presente trabalho recai na análise das Ações Civis Públicas julgadas entre 2012 e 2014 no estado do Rio de Janeiro, verificando a situação e 
efetividade das mesmas, bem como se os conflitos seriam passíveis de mediação. Com vistas a observar e verificar tais elementos, foi desenvolvido 
um Mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e Saúde no Brasil. Resultado de um projeto desenvolvido em conjunto pela Fiocruz e pela 
Fase, com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, seu objetivo maior é, a partir de um 
mapeamento inicial, apoiar a luta de inúmeras populações e grupos atingidos/as em seus territórios por projetos e políticas baseadas numa visão 
de desenvolvimento considerada insustentável e prejudicial à saúde por tais populações, bem como movimentos sociais e ambientalistas 
parceiros. Em consonância com os princípios da justiça ambiental, o Mapa sistematiza e socializa informações disponíveis, dando visibilidade às 
denúncias apresentadas pelas comunidades e organizações parceiras. Paralelamente, foi obtido junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio do banco de Ações Civis Publicas, dados referentes a todas as Ações Civis Publicas julgadas nos anos de 2012 a 2014, podendo-se 
apurar quer as ACP’s  levam um longo período de tramitação e julgamento, perdendo o seu objetivo principal, pois não tutelam o Meio Ambiente 
de maneira efetiva pelo distanciamento do Poder Judiciário – seja pela formação técnica, seja pelo desconhecimento dos elementos fáticos 
inacessíveis por meio dos autos de um processo, enquanto que, nos conflitos onde se optou pela Mediação, os resultados são melhores, por 
demonstrar maior engajamento das partes, conseguindo um alto grau de respeito e satisfação com a solução obtida.
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RESUMO

A ocupação de áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, por população de baixa renda, são suscetíveis de serem 
usucapidas coletivamente se utilizadas para moradia, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos 
ocupados por cada possuidor, desde que estes não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. A lei 10.257/01, Estatuto da Cidade, é lei 
especial que regula dispositivo constitucional disciplinando a usucapião urbana e coletiva. A referida lei entrou em vigor poucos meses antes do 
Código Civil de 2002, contendo conteúdo similar ao artigo 1.240 deste último diploma. O Novo Código trouxe a inovação com o intuito de 
regularizar áreas de favelas ou aglomerados residenciais que não possuam condições de legalização de domínio, tendo como finalidade a 
adequação de áreas ocupadas pela população de baixa renda à função social da propriedade, levando-se em consideração o uso e a ocupação do 
solo de acordo com as normas ambientais e a realidade socioeconômica da população. O limite da área de terra não possui tamanho mínimo, 
devendo ser de propriedade particular e não se tratar de terra bruta, mas ocupada por pessoas que vivem em barracos e habitações precárias que 
não tem condições de possuir simples imóvel de moradia. Entende-se que não é possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, 
fazendo referência ao núcleo desorganizado como uma unidade, na impossibilidade de destacar parcelas individuais. Vale salientar que o 
condomínio especial se configura quando mais de uma pessoa, simultaneamente, possuem determinado bem, ou partes de um bem. A sentença 
que declarar a usucapião coletiva não identificará a área de cada possuidor, pois institui um condomínio indivisível. O Estatuto, no seu artigo 10 e 
seguintes, prevê que o juiz atribuirá igual fração de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, 
salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Quando a urbanização precede à instituição do 
condomínio ele não será extinto. O objetivo do presente trabalho é demonstrar que o condomínio especial na usucapião urbana coletiva cumpre o 
sentido social da propriedade. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi do tipo documental, baseada na descrição e análise jurisprudencial sobre 
o respectivo tema, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. O entendimento do STJ, no tocante à constituição deste, 
encontra-se disposto na Súmula 260, indicando que sendo aprovada a convenção de condomínio, ainda que sem registro, será eficaz para regular 
as relações entre os condôminos da propriedade. Ressalta-se também o Enunciado 596 da VII Jornada de Direito Civil confirmando que o 
condomínio pode adquirir imóvel por usucapião.  Conclui-se que, para tanto, atendendo aos princípios do Estado Social, o condomínio especial 
não prescinde a natureza indivisível. Depois de recebido e definitivamente aceito o pedido de usucapião formulado pelos interessados, o 
magistrado atribui a cada um deles fração ideal igual do terreno, ressalvando-se a hipótese de haver acordo prévio entre os possuidores, no que 
tange de serem atribuídas frações diferenciadas. Nesse contexto, nota-se como medida albergada pelo ordenamento jurídico o assentimento de 
famílias de baixa renda nas áreas ocupadas irregularmente, no intuito de mimosear o bem estar desta população, perfazendo assim, 
simultaneamente, os elementos econômicos, ambientais e sociais inerentes à função social da propriedade. Desta forma, o condomínio especial 
estabelecido na modalidade de usucapião coletiva é mister para concretização das etapas necessárias à otimização do melhor aproveitamento de 
área popular. Destaca-se o inegável alcance social projetado nas práticas urbanísticas seguindo o desiderato de atender ao interesse público 
maior, a coletividade.
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RESUMO

Este trabalho é parte de pesquisa em execução no âmbito do Edital Pesquisa Produtividade 2016-2017, denominada “Proteção à maternidade, 
(des)igualdade de gênero e direitos sociais na experiência jurídica contemporânea: uma análise à luz do diálogo entre Constituição e Direito 
Internacional dos Direitos Humanos”. A referida pesquisa trata da delimitação dos direitos sociais nas relações de gênero a partir das normas 
constitucionais e internacionais de proteção à maternidade. Este trabalho procura refletir sobre como o modelo do Estado social (welfare state) 
representa uma etapa na história contemporânea da igualdade, como as aspirações igualitárias relativas à autonomia das mulheres se traduziram 
em direitos sociais, e como isto se projeta no âmbito da normatividade consagrada na Constituição brasileira de 1988. Para realizar esta tarefa, 
articulou-se uma revisão de literatura, a partir do trabalho de Nancy Fraser, com uma análise social e jurídica dos direitos sociais positivados na 
Constituição brasileira. Em "Gender Equity and the Welfare State: a Postindustrial Thought Experiment", Nancy Fraser analisa a questão de 
modelos de concretização da igualdade de gênero no Estado Social, e traça alguns critérios que compõem a noção de equidade de gênero e que se 
projetam sobre os direitos humanos com as configurações que emergem do Estado do Bem Estar Social: os princípios antipobreza, antiexploração 
e igualdade de renda, evidenciando o caráter redistributivo que a igualdade de gênero pode ter, associando-a ainda ao igual respeito e ao 
antiandrocentrismo, como critérios que promovem o reconhecimento das mulheres no contexto nos sistemas de segurança social. Fraser 
identifica dois modelos distintos e suas vantagens e desvantagens para a realização da equidade de gênero: o modelo do/a provedor/a universal 
ou universal breadwinner model (igualdade de condições para acesso ao mercado de trabalho e constituição de uma renda pelo trabalho) e o 
modelo do/a cuidador/a universal ou the caregiver parity model. (Rede de benefícios e prestações sociais que permitam à mulher se dedicar à 
maternidade e ao cuidado das crianças).  O/a mantenedor(a) ou o/a provedor(a) universal (também podendo ser chamado de chefe de família 
universal) mostra-se mais presente como fundamento direitos sociais trabalhistas das mulheres na Constituição brasileira de 1988, 
particularmente ao enunciar a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais, bem como ao garantir a licença-gestante, a proteção ao 
mercado de trabalho da mulher e a vedação de diferenças salariais fundadas no sexo, projetando-se ainda no âmbito da seguridade social, na 
medida em que um dos princípios da previdência social é a proteção à maternidade, especialmente à gestante, ao mesmo tempo em que a 
proteção da maternidade é mencionada como princípio da assistência social. Por sua vez, as referências ao segundo modelo referido por Fraser 
são mais escassas, basicamente consiste no mecanismo constitucional que prevê um sistema de inclusão previdenciária para aqueles sem renda 
própria e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa-renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do 
regime geral de previdência social. Conclui-se pela prevalência do modelo do/a provedor universal como base dos direitos sociais das mulheres na 
Constituição brasileira, tendo como eixo assegurar às mulheres acessar e permanecer no mercado de trabalho, com iguais direitos sociais 
garantidos aos trabalhadores homens, mas falha em promover igualdade de gênero, pois valoriza o espaço tradicional do homem – o emprego –
tentando apenas enquadrar as mulheres nele, instrumentalizando, para tanto, o trabalho de cuidado doméstico, não reconhecendo o valor social 
deste, como aponta Nancy Fraser.
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RESUMO

Ao analisar o pedido do Habeas Corpus nº 126.292, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento acerca da possibilidade da 
execução provisória da pena no Brasil, autorizando o cumprimento da sentença condenatória após o julgamento da apelação. A decisão ensejou 
uma acirrada polêmica sobre o tema, tendo em vista que antes o STF condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado da sentença 
criminal condenatória, embora ressalvasse a possibilidade de prisão preventiva. A revisão na jurisprudência da Suprema Corte força a importantes 
reflexões, principalmente no que tange à ruptura com o consagrado no texto constitucional de 1988: não há mais respeito ao princípio da 
presunção da inocência no sistema processual penal brasileiro? Diante dessa problemática central, desenvolveu-se um estudo com enfoque 
bibliográfico e jurisprudencial, analisando-se, conforme dados dedutivos e leituras de cunho crítico, se o STF se equivocou ao permitir a execução 
provisória da pena e quais os principais efeitos do julgado. A exemplo de outros instrumentos internacionais, a CRFB/88, no bojo do art. 5º, LVII, 
de modo explícito, declara que ninguém poderá ser considerado culpado até que haja o trânsito da sentença penal condenatória. Assim, enquanto 
pendente recurso de defesa, paira em favor do réu a presunção de sua não culpabilidade. Ocorre que, conforme ministros e demais juristas 
favoráveis à decisão, a mudança sobre o tema foi necessária, especialmente para reduzir a morosidade da justiça brasileira. Com a previsão de 
tantos recursos a serem manejados pelo réu, não raras vezes de cunho protelatório, o sentimento social de justiça não é atendido. Os processos 
não alcançam um desfecho breve e as instituições do judiciário acabam por perder prestígio e autoridade. Ademais, a atual posição do STF 
acompanharia os demais países do mundo, pois não há exemplos de que, observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação 
fique suspensa, aguardando confirmação da Suprema Corte. Decerto, enfrenta-se uma grave lentidão na resposta dada pelo Estado ao crime, fato 
que atinge tanto as investigações em âmbito policial como no processo judicial. O trânsito da sentença penal condenatória é uma realidade 
distante, muitas vezes afastada com a superveniência da prescrição da pretensão punitiva. A ordem jurídica é desrespeitada, bens jurídicos 
tutelados são lesionados, a sociedade torna-se refém da crescente criminalidade e, no final, o agente acaba não recebendo qualquer reprimenda, 
reforçando a arraigada ideia de que “no Brasil, o crime compensa”. Porém, em meio ao caos, não se pode negar os valores assumidos pelo 
Constituinte de 1988 e esvaziar um sistema de garantias que se consolidou em nossa democracia tão recentemente, depois de tanto esforço e 
lutas. Apoiar-se à necessidade de se dar uma resposta à sociedade talvez não pareça ser fundamento mais robusto. Afinal, critica-se um direito 
penal emergencial, que cede à pressão popular e não detém precioso estudo sobre o criminoso, o crime, suas consequências e as medidas 
realmente efetivas para controlar a marginalidade. Inverte-se a lógica do Estado de intervenção mínima. Verifica-se que permitir o cumprimento 
de penas antecipadamente não minimiza a violência, tampouco cria soluções para o agravamento da superlotação em presídios no país. As 
decisões condenatórias provavelmente não poderão ser concretizadas, já que não há atualmente vagas para comportar toda a população 
carcerária. Por outro lado, são inadmissíveis as situações em que o réu for preso após acórdão condenatório e obtiver a absolvição nas instâncias 
superiores. Em regra, não teria o inocente direito à indenização. Tais questões demonstram parte dos reflexos da decisão proferida no HC 126292 
e seus questionáveis argumentos de justificação. O problema da efetividade do processo penal brasileiro não se soluciona com a execução 
provisória da pena, mas passa pela revisão da legislação vigente e investimentos estruturais.
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Título: DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA À PRESUNÇÃO À CULPA 61

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o instituto da presunção de inocência com relação ao julgado HC 126.292 (TJ-SP). Decisão esta 
que levantou polêmicas sobre possível afronta à Constituição Federal, que prevê a presunção de inocência até o trânsito em julgado. 
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através do julgado do HC de número 126.292 decidiu de modo polêmico sobre o tema da presunção 
de inocência. O TJ/SP determinou a execução da pena ao negar provimento ao recurso da defesa. Por sete votos a quatro os ministros do Supremo 
decidiram de forma inovadora e à revelia da Constituição, mudaram a jurisprudência da corte e confirmara a decisão. Sabe-se que conforme art. 
5º, LVII da CF, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Desse modo, toda prisão não 
fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal (prisão preventiva) caracteriza execução antecipada da pena, o que é proibido. Nesse 
sentido, seria a referida decisão constitucional? Outros países preservam o princípio da presunção de inocência de modo diverso, sem referência 
ao requisito do trânsito em julgado. Desse modo, quando os recursos de matéria probatória são esgotados na justiça ordinária, a culpa resta 
presumida. Urge destacar que o referido mecanismo apenas seria possível no Brasil mediante processo legislativo de Emenda Constitucional. Esta 
previsão decorre do modelo constitucional brasileiro e, portanto, não deve ser ferida. Para a doutrina especializada, o STF curvou-se à opinião 
pública ao antecipar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da referida ação. Sabe-se que ao presumir sua inocência, a Constituição 
procurou resguardar a integridade física e moral do réu, bem como buscou um equilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do 
acusado de repelir essa acusação. De outro ângulo, sabe-se que é grande o número de pessoas que são absolvidas ao chegarem a instâncias 
superiores. Logo, estar-se-ia diante de um cumprimento injusto da pena, podendo produzir danos irreparáveis ao penalizado. Caso a decisão do 
Supremo fosse a condenação, haveria possibilidade de cumprimento total da pena imposta. O problema reside quando a absolvição também é 
alternativa. Poderia o penalizado reverter o tempo injusto de pena cumprido? A decisão coloca o Brasil em parâmetros de justiça utilizados 
internacionalmente sobre o tema? Em recente comentário na mídia o Juiz Sergio Moro ressaltou que a decisão tomada pela corte é “uma decisão 
essencial para o resgate da efetividade do processo penal brasileiro”. Desse modo questiona-se se pode ser considerada efetiva uma decisão que 
contrarie os parâmetros diretos contidos na carta magna de um país. Conclui-se que a referida decisão do supremo é inconstitucional. Não haveria 
sentido em contrariar diretamente um dispositivo constitucional para dar efetivo cumprimento a um mandamento infraconstitucional. Estar-se-ia 
diante de uma constituição fragilizada, cujo pilar do estado democrático brasileiro não teria sua razão de existir. Por fim, conclui-se que é 
inquestionável a abolição ou relativização da presunção de inocência, o que é vedado pela própria Constituição. Todavia, se preservado o núcleo 
essencial dessa garantia e ajustada sua reforma por meio de Emenda Constitucional, restaria alcançado o equilíbrio entre os interesses individuais 
de defesa e os interesses sociais de punição dos autores de condutas criminosas. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à 
sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa apoiou-se no 
direito comparado, bem como valeu-se de dados bibliográficos de análise doutrinária e jurisprudencial.
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Título: DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL À PRESUNÇÃO DA CULPA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF62

RESUMO

A presente pesquisa objetiva analisar o instituto da presunção de inocência com relação ao julgado HC 126.292 (TJ-SP). Decisão esta que levantou 
polêmicas sobre possível afronta à Constituição Federal, que prevê a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Recentemente o Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus de número 126.292, decidiu de modo polêmico sobre o tema da presunção de inocência. O TJ/SP 
determinou a execução da pena ao negar provimento ao recurso da defesa. Por sete votos a quatro os ministros do Supremo decidiram de forma 
inovadora e à revelia da Constituição, mudaram a jurisprudência da corte e confirmara a decisão. Sabe-se que conforme art. 5º, LVII da CF, 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Desse modo, toda prisão não fundamentada no 
art. 312 do Código de Processo Penal (prisão preventiva) caracteriza execução antecipada da pena, o que é proibido. Nesse sentido, seria a 
referida decisão constitucional? Outros países preservam o princípio da presunção de inocência de modo diverso, sem referência ao requisito do 
trânsito em julgado. Desse modo, quando os recursos de matéria probatória são esgotados na justiça ordinária, a culpa resta presumida. Urge 
destacar que o referido mecanismo apenas seria possível no Brasil mediante processo legislativo de Emenda Constitucional. Esta previsão decorre 
do modelo constitucional brasileiro e, portanto, não deve ser violada. Para a doutrina especializada, o STF curvou-se à opinião pública ao antecipar 
o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da referida ação. Sabe-se que ao presumir sua inocência, a Constituição procurou resguardar 
a integridade física e moral do réu, bem como buscou um equilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de repelir 
essa acusação. De outro ângulo, sabe-se que é grande o número de pessoas que são absolvidas ao chegarem a instâncias superiores. Logo, estar-
se-ia diante de um cumprimento injusto da pena, podendo produzir danos irreparáveis ao penalizado. Caso a decisão do Supremo fosse a 
condenação, haveria possibilidade de cumprimento total da pena imposta. O problema reside quando a absolvição também é alternativa. Poderia 
o penalizado reverter o tempo injusto de pena cumprido? A decisão coloca o Brasil em parâmetros de justiça utilizados internacionalmente sobre 
o tema? Em recente comentário na mídia o Juiz Sergio Moro ressaltou que a decisão tomada pela corte é “uma decisão essencial para o resgate da 
efetividade do processo penal brasileiro”. Desse modo questiona-se se pode ser considerada efetiva uma decisão que contrarie os parâmetros 
diretos contidos na carta magna de um país. Conclui-se que a referida decisão do supremo é inconstitucional. Não haveria sentido em contrariar 
diretamente um dispositivo constitucional para dar efetivo cumprimento a um mandamento infraconstitucional. Estar-se-ia diante de uma 
constituição fragilizada, cujo pilar do Estado Democrático brasileiro não teria sua razão de existir. Por fim, conclui-se que é inquestionável a 
abolição ou relativização da presunção de inocência, o que é vedado pela própria Constituição. Todavia, se preservado o núcleo essencial dessa 
garantia e ajustada sua reforma por meio de Emenda Constitucional, restaria alcançado o equilíbrio entre os interesses individuais de defesa e os 
interesses sociais de punição dos autores de condutas criminosas. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; quanto à sua natureza, é 
uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa apoiou-se no direito 
comparado, bem como valeu-se de dados bibliográficos de análise doutrinária e jurisprudencial.
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RESUMO

O tema do artigo aborda os aspectos relacionados aos Direitos Humanos na visão dos policiais militares do Curso de Formação de Soldados 2014 e 
Curso de Formação de Sargentos 2015, ambos promovidos pela Polícia Militar do Pará - PMPA. Esta pesquisa tem como base conceitos de Direito 
Constitucional e Direitos Humanos enquanto ferramentas importantes para assegurar direitos e garantias fundamentais. Na sociedade atual, os 
indivíduos se apresentam tendencialmente mais conhecedores de seus direitos, o que exige do Estado profissionais cada vez mais capacitados e 
comprometidos com suas atribuições. Os indivíduos assimilam informações e as interpretam de maneira veloz, e a sociedade tem necessidade e 
curiosidade de entender os processos de mudanças e aperfeiçoamento das pessoas responsáveis por sua proteção. Neste contexto, questões 
sobre segurança pública têm sido amplamente discutidas por especialistas e pela sociedade em geral. Vale dizer que o tema passou a encabeçar a 
lista dos maiores problemas e desafios ao Estado Democrático de Direito – principalmente sobre o aumento da criminalidade, em regra, nas 
grandes cidades, ocasionada pela ocupação desordenada, desemprego, injustiças sociais, morosidade da justiça, dentre outros fatores, 
responsáveis por gerar a chamada “sensação de insegurança” na população. O problema de pesquisa é: como os soldados e sargentos da polícia 
militar do Pará assimilam as representações de Direitos Humanos em sua formação? O objetivo geral, alinhado com o problema, foi de analisar as 
representações sobre Direitos Humanos entre os Soldados formados em 2014 e Sargentos formados em 2015 da Policia Militar do Pará. A 
metodologia utilizada contemplou a aplicação de questionários validados com perguntas fechadas as quais foram aplicadas aos 50 sargentos 
formados em 2015 na PMPA. Os dados referentes aos Soldados, igualmente com uma amostra de 50 formados em 2014, tendo, portanto 1(um) 
ano de serviço somente, foram retirados de outra pesquisa, qual seja, o relatório da polícia do ano de 2014. Os resultados mostram que do lado 
dos soldados, 90% disseram conhecer sobre o conceito de direitos humanos – e do lado dos sargentos, 84%. Sobre a aplicação dos conceitos de 
direitos humanos no seu dia a dia, 35% dos soldados disseram que conseguem aplicar – contra 60% dos sargentos. A terceira pergunta verso sobre 
o quanto o profissional se sente sujeito de direitos humanos – neste caso, 68% dos soldados disseram que se sentem inseridos contra 62% dos 
sargentos. A pesquisa é ampla e complexa e os resultados obtidos indicam que fica clara a necessidade de que haja um acompanhamento 
Institucional quanto ao pensamento, valores e mudanças no pensamento dos policiais militares com o passar do tempo. Contudo, a similaridade 
contida na comparação às  respostas, nos traz reflexões importantes como a necessidade de avaliarmos a educação em Direitos Humanos que está 
sendo difundida na polícia militar do Pará, pois a análise de diferentes gerações de policiais militares deveria conter dados mais marcantes, 
reflexos das novas políticas de promoção do direito à dignidade da pessoa humana. Assim, conclui-se que o presente trabalho de conclusão de 
curso alcançou o objetivo esperado, porém não esgota o assunto. Espera-se que sirva de referência e base para pesquisas futuras sobre o tema, o 
qual com certeza possuem um leque de sub-ramos que ainda podem ser explorados.
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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar as controvérsias emergidas ao mundo jurídico decorrentes da vigência da Lei 12.997, de 18.06.2014, que 
considerou perigosa a atividade do trabalhador em motocicleta. Esta lei retornou ao mundo jurídico a antiga discussão da possibilidade ou não de 
cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar se a percepção simultânea dos 
adicionais mencionados viola a regra do § 2º do artigo 193 da Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT. O caput do artigo 193 da CLT determina que 
são atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a determinadas situações. Para 
o trabalho perigoso, o trabalhador tem direito a adicional de 30% sobre o salário base. Já o artigo 192 da CLT determina que o exercício de 
trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 
respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. A lei trabalhista proíbe a 
cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Esta negação é fundada na tese que considera a existência de possível violação ao que 
dita o § 2º do artigo 193 da CLT, porém não se pode desconsiderar a regra do artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna de 1988, que determina que 
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. A Carta Magna não proibiu a cumulação dos adicionais objetos deste estudo. Salienta-
se que a expressão “ou” é simplesmente conjunção coordenativa que serve para ligar palavras ou orações. A de se defender que não pode o 
trabalhador ser obrigado a optar por um dos adicionais, quando seu trabalho o submete a situação insalubre e perigosa ao mesmo tempo, pois, a 
escolha de um significa renuncia ao direito da proteção dos riscos de sua saúde ou da preservação de sua vida. Não é razoável e agride a dignidade 
do trabalhador submeter este à escolha de qual situação é menos gravosa à sua vida. O que você prefere? Receber pelo risco de morrer ou ser 
remunerado pelo risco de adquirir doenças, muitas vezes irreversíveis? Não, isto não é admissível, pois, agride literalmente princípios 
constitucionais e do direito do trabalho sujeitando o trabalhador a manifesto desequilíbrio e desvantagens na relação de emprego, comprometida 
que fica, em rigor, a equivalência das prestações dos sujeitos contratantes. Os julgados modernos vêm manifestando o entendimentoacerca do 
efeito paralisante das normas internas em descompasso com os tratados internacionais de direitos humanos. Para tanto, a jurisprudência faz uso 
do controle de convencibilidade e das normas de direito social no intuito de averiguar a compatibilidade das normas integrantes do ordenamento 
jurídico pátrio com as Convenções 148 e 155 da Organização Internacional do Trabalho, vez que referidas normas, retificadas pelo Brasil, por igual, 
não proíbe a cumulação dos adicionais em estudo. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foi quantitativa, e os 
dados foram coletados a aprtir de pesquisa bibliográfica, documental, pura e quantitativa. Conclui-se com este estudo que é plenamente possível a 
cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade; que o disposto no artigo 7º, XXIII da Constituição vigente deve prevalecer ao que está 
determinado no § 2º, do art. 193 da CLT, que as normas internacionais já retificadas pelo Brasil devem ser respeitadas e cumpridas, ressaltando, 
ainda, que a Dignidade da Pessoa Humana deva ser respeitada com uma interpretação ampla, e não restritiva, a exemplo do direito alemão.
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RESUMO

Boaventura de Souza Santos irá dizer que é direito do indivíduo ser tratado igual quando a sua diferença o inferioriza, ou seja, que é necessário um 
pensamento igualitário que reconheça as diferenças sem tratá-las com desigualdades. Sob esta ótica, far-se-á a reflexão sobre o que é a 
emancipação social. Um termo que corrobora com os princípios de cidadania e está ligado à ideia da participação numa educação que se constrói 
numa preocupação em formar um ser humano livre, responsável, autônomo, solidário e sujeito de direitos e deveres. Assim, a partir de uma 
observação analítica da sociedade, o objetivo é fazer uma hermenêutica sobre emancipação e com isso colaborar para uma sociedade que 
independente do sexo, origem nacional, étnico-racial, de suas crenças, condições financeiras, sociais ou culturais, orientação sexual, faixa etária, 
com deficiência, altas habilidades, transtornos globais e de desenvolvimento tenham o direito a serem respeitadas e de participar ativamente na 
sociedade, de forma emancipada. A partir desta análise, apresentar conceitos sobre uma educação que visa à construção do conhecimento, o 
combate as múltiplas opressões e a construção de uma cultura em direitos humanos capaz de construir cidadãos comprometidos com a paz, a 
democracia, a justiça e a igualdade. Entender o que Freire apresenta sobre a emancipação como humanização do oprimido e superação dos seus 
condicionamentos históricos. Dessa forma, reafirmar uma concepção de educação capaz de construir no ser humano a sua humanidade plena, 
além de acreditar que pode romper com a estrutura social opressora e construir uma sociedade emancipada e uma educação libertadora. Todavia 
é preciso exercitar a crítica e procurar ir além das condições configuradas historicamente ao longo do tempo. Neste sentido, Kant colaborou com 
uma análise investigativa e minuciosa para o entendimento da emancipação como os direitos individuais dos cidadãos, e que será necessária uma 
sociedade que garanta o exercício público e racional desses mesmos cidadãos. Diante do trabalho em questão a metodologia consultada foram os 
documentos oficiais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira de 1988 e a LDB 9394/96– Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Contudo, foi necessária a libertação da armadura chamada colonialismo e absolvição a democratização, para 
construção de uma sociedade igualitária, com pensamentos voltados ao bem comum e ao próximo, sem distinção. Acreditando numa 
emancipação futura, vale pensar como Boaventura, ao conjugar três verbos: democratizar, descolonizar e despatriacar. A emancipação, portanto, 
é o processo de libertação se ampliando para a vida social, no qual os sujeitos vão constituindo formas de ser e estar no mundo, livre dos desejos 
dos outros. É autônomo capaz de decidir o que é melhor para si e para a coletividade.
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RESUMO

O método de trabalho adota a metodologia dialética, a partir da produção de conhecimento com uma interação à realidade social circundante. A 
referida pesquisa é bibliográfica e de consulta ao material sobre o assunto veiculado aos meios de comunicação e leitura e fichamento das obras, 
revistas, jornais, papers diversos e outras publicações.  O objetivo da pesquisa é analisar a atuação das corporações de ofícios mecânicos e das 
irmandades religiosas no império português, no processo formativo de consciência de classe dos trabalhadores livres e escravos dessa região, e 
sua influencia na consolidação do movimento sindical. As corporações exerciam um papel de proteção a seus associados, com auxílio econômico e 
controle sobre a produção e comércio na cidade, juntamente com as irmandades religiosas e ordens terceiras, que no Rio de Janeiro eram 
referência para os diversos ofícios mecânicos, oferecendo empréstimos e controlando a qualidade dos serviços, com regras severas quanto ao 
descumprimento. A linguagem das corporações já não dava conta do mundo do trabalho em meados do século XIX. Todavia, há um processo de 
democratização nas sociedades operárias, com a junção dos mestres (únicos com direito à organização à época das corporações), dos oficiais e até 
dos aprendizes numa mesma associação, democratização esta perceptível também no peso crescente que as assembleias de sócios 
desempenham, pelo menos estatutariamente, na vida associativa. Ressalta-se que este processo se observa na cidade do Rio de Janeiro e não 
pode ser generalizado para outras regiões onde há dinâmicas regionais diferenciadas, como é o caso de Goiás que no início do século XX ainda se 
encontrava irmandades e confrarias de artesãos e trabalhadores, assumindo em muitos casos funções assistenciais e mutualistas.  No final do 
século XIX escravos e livres viviam situações degradantes semelhantes, um regime de trabalho de até dezenove horas de trabalho diário, nenhum 
dia de descanso e precárias condições de saúde, habitação e educação. Mesmo os trabalhadores livres sofriam castigos físicos no ambiente de 
trabalho, salários que mal davam para a sobrevivência e sem nenhuma garantia de emprego. Como resultado da pesquisa vislumbramos que os 
direitos humanos e a cidadania com as consequências no ambiente laboral não podem ser encarados como um pacote pronto e acabado de 
características que, para que sejam reputados existentes, devem estar presentes em sua totalidade na vida do indivíduo. Ao encararmos o 
processo de construção da cidadania como resultado da conquista gradativa de direitos e da formação de uma consciência laboral identificamos 
os rudimentos do desenvolvimento dos elementos necessários para criação dos sindicatos, que viriam a seguir. Como conclusão, verificamos que é 
necessário aprofundar em responder as questões e os problemas das relações com os trabalhadores e escravos nos oitocentos, quanto à busca de 
uma identidade própria que inserisse dignamente estes indivíduos no estamento social vigente. Os escravos e libertos tiveram várias formas de 
resistência, principalmente lutando contra a escravidão, mas do mesmo modo buscando melhoria nas condições de trabalho, manifestadas 
através dos movimentos paredistas, ou com manifestações individuais e algumas vezes coletivas dentro de seus grupos específicos. Era uma 
formação lenta e sofrida. Tais ações valorizavam o labor dos artesãos escravizados como embrião representativo dos trabalhadores, que 
culminaria na formação política e social desses obreiros e aumentaria sua influência na formação da classe operária do século XX.
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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a importância do Exame de Capacitação Técnica – ECT no processo de ensino e aprendizado do curso de 
direito do Centro Universitário Estácio do Ceará – Estácio FIC. Tem como objetivo geral demonstrar a relevância da aplicação deste exame, bem 
como delimitar o método pedagógico de inserção do ECT na disciplina de Estágio Supervisionado, que de acordo com a Resolução CNE/CES nº 09 
de 29 de setembro de 2004 é componente curricular obrigatório e indispensável dentro da grade curricular dos cursos de direito. Um dos desafios 
pedagógicos e presentes no Projeto Pedagógico do Curso de direito é aliar a teoria à prática, e no caso em análise seria a aplicação do direito 
material em consonância com o processual. O projeto do Exame de Capacitação Técnica iniciou em 2013 por meio da coordenação acadêmica de 
curso e da coordenação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, objetivando a melhoria nos índices de aprovação do exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil, que a época perfazia um percentual de 15% da média nacional; bem como uma melhor absorção do processo de ensino prático 
profissional. A relevância desta pesquisa se justifica pela notável mudança quantitativa e qualitativa nos índices de avaliação do curso de direito, e 
do crescimento de interesse acadêmico do corpo discente. O método de aplicação do aludido exame consiste na realização de 04 (quatro) provas 
semestrais e obrigatórias, a todos os alunos matriculados no estágio supervisionado do NPJ, inclusive os que são realizados externamente e 
posteriormente aproveitados. A prova é similar às praticadas pelo exame de ordem, sendo realizadas aos sábados e com o mesmo rigor e tempo 
praticados na prova da ordem dos advogados. Vale ressaltar que o ECT é corrigido pelos professores e atribuída nota, que será consignada ao 
Estágio Supervisionado. Posteriormente a divulgação das notas há uma aula de correção das peças, onde os alunos participam tirando as dúvidas. 
Entende-se que para uma melhor absorção da matéria e da estrutura das peças jurídicas elaboradas, a correção dirigida é de relevância para o 
aprendizado do discente. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foram pesquisas bibliográficas, documental, 
pura e quantitativa. Após a introdução deste método prático pedagógico no Estágio Supervisionado do curso de direito do Centro Universitário 
Estácio do Ceará o percentual de aprovação no exame de ordem foi elevado para 28%, ou seja, bem acima da média nacional. Conclui-se com este 
estudo que a aplicação do ECT elevou os índices quantitativos e, sobretudo em qualidade do curso de direito do Centro Universitário Estácio do 
Ceará e que a efetivação da prática profissional pode ser contemplada dentro do Projeto Pedagógico do Curso.
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RESUMO

A ciência do Direito, em sua infinidade, busca regular a vida das pessoas e estabelecer normas justas para o convívio em sociedade baseada em 
diversos princípios, dentre os quais se encontra o da dignidade da pessoa humana a fim de que as pessoas não fiquem desamparadas 
judicialmente  e esquecidas pela sociedade. Para tanto, fora criada a lei ordinária nº 13.146 de 2015, que precipuamente na amplitude do alcance 
de suas normas, traduziu uma verdadeira conquista social, ao inaugurar um sistema normativo inclusivo, que enobrece o princípio da dignidade da 
pessoa humana. O estatuto tem como base já no § único do seu artigo 1º a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu 
protocolo facultativo, ratificados pelo congresso nacional em conformidade com o procedimento previsto no §3º do artigo 5º da CRFB/88. A partir 
de sua entrada em vigor, a pessoa com deficiência - aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, nos termos do seu art. 2º não deve ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que os arts. 6º e 84 do mesmo 
diploma, deixam claro que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Com isso, o objetivo geral da pesquisa   é analisar as 
mudanças introduzidas na teoria das incapacidades em face das modificações advindas da referida lei e, como objetivos específicos (i) estabelecer 
um quadro comparativo das mudanças; (ii) situar as contradições criadas pelo estatuto em face do novo CPC; e, (iii) verificar as controvérsias 
doutrinarias introduzidas pelas modificações. A presente pesquisa está sendo realizada através de levantamento bibliográfico e documental. Pelas 
análises já realizadas, uma vez que a pesquisa ainda se encontra em andamento, é possível constatar que  a partir da entrada da lei ficou 
estabelecido que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos 
sexuais reprodutivos, o direito de decidir sobre o número de filhos, bem como exercer o direito a família, a convivência familiar e comunitária e 
adoção, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O estatuto revogou expressamente os incisos II e III do art. 3º do CC. Doravante 
haverá apenas uma causa de incapacidade absoluta, qual seja ser a pessoa menor de 16 anos. Assim, os que por enfermidade ou deficiência 
mental não tiverem o discernimento necessário para a prática dos atos civis, não serão mais considerados absolutamente incapazes, nem mesmo 
os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Já a incapacidade relativa passará a abranger as hipóteses de maiores de 16 e 
menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade e os pródigos.   Há uma contradição no fato de que o CPC/2015 revogou 4 artigos do CC (1768, 1769, 1771 e 1772), enquanto o Estatuto 
ignorando a revogação, acrescentou um novo inciso ao art. 1768, IV do CC, permitindo a interdição pelo próprio interditado (autointerdição).  Tais 
alterações operadas pelo Estatuto trazem à baila uma discussão doutrinária entre qual seria o melhor caminho para a promoção da dignidade da 
pessoa com deficiência, a “dignidade-vulnerabilidade” ou da “dignidade-liberdade”.  Conclui-se, portanto, que se por um lado, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência conferiu ampla proteção ao direito fundamental à capacidade civil, privilegiando a autonomia do deficiente, e, ao mesmo 
tempo, abrindo espaço de escolha para que este constitua em torno de si uma rede de sujeitos de sua confiança, para lhe auxiliar nos atos da vida 
civil, caso necessário,  por outro lado, emergem indagações de quais serão os efeitos concretos dessas modificações que quando colocadas em 
prática podem redundar num descompasso entre a realidade e a lei, o que  poderá ser desastroso no meio social.
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RESUMO

A presente pesquisa propõe-se a fazer uma breve análise sobre o Desmatamento ilegal nas áreas de floresta nativa do Município Fronteiriço de 
Oiapoque, Estado do Amapá/AP. O estudo foi desenvolvido tendo como base o processo judicial nº 160-42.2012.4.01.3102, que tramitou na 
Subseção Judiciária de Oiapoque/AP.  O acusado foi denunciado pelo Ministério Público Federal por impedir a regeneração natural da floresta 
nativa e demais formas de vegetação, incorrendo no tipo previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98. O objetivo do estudo é analisar nos autos do 
processo em epígrafe, a ocorrência de crime ambiental decorrente do desmatamento ilegal praticado pelo réu, em 3115 hectares de floresta 
nativa, localizada às margens da BR 156, Km 6, no Município fronteiriço de Oiapoque/AP. E ainda, discutir a degradação causada pelo homem 
naquele meio ambiente. O desmatamento é o processo de destruição das florestas através da ação do homem. Ocorre, geralmente, para a 
exploração de madeira, abertura de áreas para a agricultura ou pastagem para o gado. O meio ambiente que o estudo visa tutelar é o meio 
ambiente em seu aspecto natural também chamado de meio ambiente físico, com proteção constitucional prevista no Capítulo VI, art. 225, da 
CRFB/88. O meio ambiente natural oi físico é composto pela atmosfera, águas (subterrâneas e superficiais, mar territorial), solo e subsolo, fauna e 
flora. A pesquisa está fundamentada no Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental, visto que decorre da previsão legal que considera o 
meio ambiente como um valor a ser necessariamente assegurado e protegido para uso de todos ou, como queiram, para fruição humana coletiva. 
Isso quer dizer que não pode o homem apropriar-se individualmente de parcelas do meio ambiente para o consumo privado. Outro princípio que 
fundamenta o estudo é o Princípio do Poluidor-Pagador o qual se inspira na teoria econômica de que os custos sociais externos que acompanham 
o processo produtivo, ou seja, o custo resultante dos danos ambientais precisam ser internalizados. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento, da pesquisa foi à pesquisa documental, com consulta documental/processual e bibliográfica. Nesse passo, necessário 
rememorar que o Município de Oiapoque, localizado na fronteira Norte, abriga em seu interior Os Parques Nacionais Montanhas do 
Tumucumaque e Cabo Orange, caracterizados como importantes berços da diversidade biológica amazônica. E demais disso, os danos ambientais 
são irreversíveis e irreparáveis, uma vez praticados impedem o retorno do status quo ante, ainda que medidas compensadoras possam mitigar os 
efeitos danosos das condutas situadas nessa seara. Tornando-se impossível mensurar o total de espécies nativas que desapareceram em 
decorrência do desmatamento, visto que surtem efeitos que não se concentram somente no local da infração, alastrando-se por área 
indeterminada e afetando a coletividade como um todo em prejuízo a qualidade do ar, das águas e das variadas espécies bióticas, inclusive a 
própria espécie humana.
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RESUMO

Manfredo de Araújo Oliveira é um dos mais respeitados intelectuais brasileiros, filósofo, teólogo, docente titular e professor emérito de Instituição 
de ensino federal, demanda uma visão crítica contemporânea sobre questões como ética, religião, justiça, linguística e, especialmente, sobre a 
dialética e a modernidade, sua crise e sua superação. Em seu livro, Ética, Direito e Democracia, o filósofo cearense exordia um pensamento no 
qual busca, integralizando saberes pluralizados, analisar o desenvolvimento da sociedade moderna e ao posicionar o ser humano na globalização, 
pela qual o cenário internacional passa, constata que apesar de serem positivadas nos ordenamentos jurídicos normas que buscam trazer um 
maior bem-estar social, o indivíduo busca primeiramente satisfazer seus interesses pessoais, tornando-se, sujeito passível de corrupção e 
transcende semelhante comportamento às instituições sociais. Dessa forma, o presente trabalho problematiza a importância do pensamento 
político-filosófico do mencionado autor na compreensão e no enfrentamento do atual cenário da corrupção brasileira, ao passo que objetivo trata 
de proceder, a partir de base filosófico-teórica estrutural, a um problema ético-onto-jurídico, partindo dos conceitos de linguagem da filosofia pós-
analítica, com o intuito de compreender a diferença entre a corrupção como prática social ou ideologia, cujo fim é alcançar as formas que este 
filósofo traz para, integrando o Direito com a Filosofia e a Política, possa ser superada a corrupção no Estado brasileiro. A metodologia demanda 
abordagem livre e exploratória sobre a temática e trata-se de pesquisa do tipo bibliográfica, manifestamente, analítica na medida em que aplica 
conceitos doutrinários para compreensão da situação em concreto. Nesse diapasão, obtém resultados, a partir da experiência ética nas relações 
humanas, especialmente, no que concerne à análise do surgimento da corrupção na sociedade brasileira, de sorte que, na atual crise conjuntural 
em que o País está imerso devido à corrupção, é vidente a análise de uma proposta contra a corrupção, ao menos o delineamento que otimiza o 
enfrentamento da corrupção, ao que se aponta que o cerne da corrupção brasileira não está, tão somente, nas ações individuais, que muitas vezes 
ferem a ética, mas, outrossim, nas estruturas políticas que o Brasil possui; neste certame implica a permanência da questão de Manfredo Araújo 
de Oliveira, fortemente marcado pelo pensamento gramsciano, vale dizer, o aspecto político manifesto é um criador, mas não o faz a partir de 
subjetividades vazias ou oníricas, tem por fundamento a realidade construída, a partir de forças hegemônicas e contra-hegemônicas, otimizando-
se no terreno da realidade efetiva, de tal sorte que, o ‘dever ser’ é algo concreto, e neste sentido faz jus a uma hermenêutica efetiva e histórica da 
realidade, que é ato em filosofia, e, invariavelmente, filosofia em ato, manifestando-se em política. Com efeito, Manfredo de Araújo Oliveira, 
conclui que apesar da conduta do brasileiro ser um elementar no cálculo da corrupção, os problemas estruturais da historicidade política pátria, a 
exemplo das condições de financiamento de campanha, o modelo de votação, as imunidades parlamentares, a quantificação de partidos, 
influenciam sobremaneira, para perpetuação do espírito potencial da corrupção na política brasileira, associado a isso, há a ingerência da 
globalização desnorteada do capital nas sociedades contemporâneas com ausência de paradigmas histórico-culturais que a orientem, é o que 
sociólogo italiano Domenico de Mais, adverte, vale dizer, dada a nossa sensação de crise que reduz o desejo e a capacidade de planejar o futuro, 
projetando a sua sombra negativa também sobre gerações futuras, a sociedade se encontra diante de uma convivência desorientada, é, pois, o 
temor do novo milênio, ou seja, o início do fim.
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RESUMO

Num contexto de fortalecendo de políticas para as mulheres, através de projetos de combate à violência de gênero, foi publicada a lei nº. 
13.104/2015, que prevê a tipificação do feminicídio como crime hediondo. A alteração legislativa trouxe a possibilidade de punição mais grave 
aquele que mata a mulher por razões da condição de sexo feminino. A mudança no Código Penal surge num contexto global de preocupação com 
o crescente número de mortes violentas de mulheres pelo fato de serem mulheres. A Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher, 
adotada em 1993, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher e a Resolução da 57ª Sessão da Comissão sobre a situação da mulher (CSW) das Nações Unidas são alguns dos instrumentos da 
comunidade internacional que retratam a necessidade de se avaliar as vítimas de homicídio com motivação de gênero. No Brasil, antes da 
mencionada lei, não havia qualquer punição especial por assassinatos em razão da condição de sexo feminino. O feminicídio era punido, de forma 
genérica, como homicídio (art. 121, CP), e, a depender da hipótese, poderia ser enquadrado como homicídio qualificado por motivo torpe, fútil ou, 
ainda, em virtude de dificuldade da vítima de se defender (art. 121, § 2ª, incisos I, II e IV CP). A lei nº. 11.340/2006, embora traga importantes 
regras processuais voltadas à proteção da mulher vítima de violência doméstica, não trouxe novos tipos penais. Conquanto os casos de crueldade 
às mulheres devam merecer especial atenção por parte das autoridades públicas e, indiscutivelmente, da sociedade, num contexto de igualdade 
de direitos e de oportunidades a homens e mulheres, discute-se: a medida trazida pelo legislador brasileiro não se inclui entre as respostas 
imediatistas do Estado no combate à criminalidade, muito mais motivadas pela pressão popular do que a estudos de política criminal? Decerto, os 
atuais índices de violência, rotineiramente divulgados na mídia, são alarmantes e exigem uma resposta efetiva, capaz de vencer a impunidade e a 
falta de repressão que cercam inúmeros delitos. Ocorre que, não raras vezes, o Estado, desacompanhado de estudos sobre o crime e suas causas, 
acaba por utilizar mecanismos de repressão paliativos ou, ainda que eficientes, são mal aparelhados, conferindo inexpressiva resposta social. O 
inflacionamento legislativo seria, assim, desnecessário, bastando apenas o fortalecimento de mecanismos de promoção da pacificação social já 
existentes. Desta feita, procurou-se identificar com uma pesquisa de cunho crítico, através de um exame bibliográfico, especialmente através de 
estudos de direito comparado, além da análise prática, se a previsão do feminicídio conduz a uma proposta efetiva no combate às mortes por 
questões de gênero. A lei Maria da Penha, embora tenha significado um avanço nas políticas de proteção à mulher, ainda não possui a 
aplicabilidade social que se almejava. Sem a representação da ofendida (mal orientada, amedrontada pelo medo e desassistida de políticas sociais 
inclusivas), muitas ações penais se amontoam nos arquivos do judiciário brasileiro, sem merecer atenção com o grave problema. O feminicídio 
poderá preencher essa lacuna, permitindo-se intimar ainda mais eventuais agressores de mulheres, desestimulando práticas de violência. Embora 
haja diversas críticas à mudança no Código Penal brasileiro, segundo alguns juristas, por representar um direito emergencial, que cede aos 
reclamos populares, tem-se que, sem a criação de instrumentos de repressão mais efetivos, ainda que baseados na ampliação no poder punitivo 
do Estado, a cultura machista, de desprestígio do sexo feminino não são enfraquecidas. As notícias de abusos contra mulheres ainda são 
reiteradas, o que requer do Estado constantemente repensar suas políticas de atuação.
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RESUMO

A conquista de formação superior tornou-se desejo que povoa os sonhos de grande parte da população jovem e adulta do país. Contudo, a 
História da educação no Brasil apresenta aspectos de elitismo, com o alijamento das camadas populares dos cursos de graduação durante longo 
período de nossa história. Muito embora a política educacional recente tenha propiciado a ampliação do acesso às salas de aula do ensino 
superior, o direito à educação tem sido obstado pelas dificuldades encontradas pelos discentes em obter sucesso no processo de ensino-
aprendizagem. Tais obstáculos são mais acentuados nos cursos de graduação em Direito, uma vez que sua tradição histórica e sua atuação no 
campo jurídico estabelecem padrões de erudição e academicismo difíceis de alcançar. De maneira geral o campo jurídico é reconhecido por 
teóricos do Direito e das Ciências Sociais pela força simbólica que exerce, tanto diante da sociedade, quanto entre os próprios atores deste campo, 
excluindo aqueles alunos que não conseguem se moldar ao formalismo e academicismo exigidos desde os primeiros momentos  do curso. Diante 
desta realidade a análise apresenta resultado de pesquisa realizada com alunos dos segundos e terceiros períodos da graduação em Direito da 
Faculdade Estácio de Vila Velha – ES. Analisa as dificuldades dos estudantes durante o primeiro período de Direito e suas percepções sobre o papel 
dos docentes no processo de inclusão no ensino superior. O tema proposto revela o problema da pesquisa, qual seja, o de discutir os obstáculos 
encontrados pelos estudantes de Direito em seu ingresso na vida acadêmica, adotando como perspectiva de análise as percepções dos próprios 
estudantes. Para isso, apresenta o conceito de hospitalidade e sua utilização em instituições educacionais e as consequências de sua não 
utilização, destacando entre elas a evasão. O desenvolvimento da pesquisa se deu em duas etapas: pesquisa em fontes primárias e secundárias e 
coleta de dados com a utilização de questionários com perguntas fechadas e abertas feitas a estudantes que vivenciaram as dificuldades do 
primeiro semestre da graduação em Direito. A delimitação dos participantes da pesquisa se deu por sua proximidade temporal em relação ao 
problema da pesquisa. A análise dos dados aponta para as seguintes reflexões: na percepção dos discentes o professor de primeiro período da 
graduação em Direito é elemento essencial na adaptação do aluno à nova realidade acadêmica; há forte relação entre atitudes hospitaleiras 
docentes e superação de dificuldades discentes. Conclui que o professor de primeiro período da graduação em Direito é elemento essencial na 
mediação entre o aluno e sua adaptação à nova realidade acadêmica, visto que é  no dia-a-dia da sala de aula que  as  dúvidas, medos, 
inseguranças e sentimentos de pertencimento/acolhimento ou exclusão/distanciamento acontecem. A pesquisa evidencia forte relação entre 
atitudes hospitaleiras e superação das dificuldades discentes, com a necessidade de conscientização dos docentes de IES em Direito sobre a 
importância do conceito de hospitalidade, visto que atitudes hospitaleiras demonstram ser uma ferramenta docente para ampliar o acesso à 
educação superior e ao sucesso acadêmico, profissional e pessoal para  significativa camada da população que durante tanto tempo foi excluída do 
direito à educação.
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RESUMO

A concorrência e o consumidor são áreas que se intercomunicam e despertam interesse no âmago da sociedade de forma que se justifica a 
investigação da aplicação e evolução destes ramos, uma vez que constam no rol de princípios constitucionais da ordem econômica (art. 170, IV e 
V, da CF/88), com abordagem em consonância com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. A problemática consiste em demonstrar que o 
consumidor é beneficiário mediato e imediato da proteção à concorrência, o que se verifica tanto através do controle dos atos de concorrência 
feito pelas empresas (beneficiário mediato), conforme artigo 1º da Lei do CADE (Lei n. 12.529/2011); como no âmbito dos contratos, 
especialmente no que diz respeito à escolha (art. 6º, II, do CDC) assegurada pela tutela da concorrência, que dá ao consumidor a possibilidade de 
optar entre os concorrentes fornecedores de produtos ou de serviços, aquele que ofereça melhores condições e vantagens (beneficiário imediato) 
e, constatar, a partir da análise de diversos casos julgados pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que a transversalidade das 
disciplinas pode ser benéfica à sociedade.  Deste modo, a proposta de pesquisa tem como objetivo geral o de apresentar os dados a partir das 
decisões do CADE entre 2012 e 2015 para verificar, na prática, como se dá tal proteção e demonstrar o modus operandi do Direito da 
Concorrência e o do Consumidor como áreas interligadas e seus reflexos sociais, por meio da análise quantitativa/qualitativa e empírica, através 
de questionários semiestruturados aplicados aos gestores das associações consumeristas do Rio de Janeiro visando apurar quais são as práticas 
anticoncorrenciais que mais afetam o consumidor, percebidas pelos gestores desses órgãos. Como objetivos específicos apresentam-se: (i) 
demonstrar quem é o consumidor, diante dessa interface, através da Análise Econômica do Direito  (aplicação da Teoria dos Jogos); (ii) Analisar se 
o consumidor contemporâneo é vulnerável e exposto às estratégias anticoncorrenciais limitadoras do seu poder de escolha, através de análise 
quantitativa das decisões do CADE; (iii) Aferir a legitimidade da economia, pela dimensão da concorrência efetiva fundada na máxima “quanto 
mais concorrência, mais benefícios para os consumidores”; (iv) Investigar o mercado como bem coletivo juridicamente protegido e as vantagens 
de um efetivo sistema concorrencial. A pesquisa-ação é composta de três etapas, todas com a participação de professores e alunos: a primeira, em 
andamento, consiste na análise da legislação e revisão bibliográfica, tendo como fontes livros, monografias e artigos científicos de autores 
clássicos e contemporâneos de âmbito nacional e internacional, resultando na definição de conceitos, classificações e elaboração de questões. A 
segunda etapa, com início previsto para outubro de 2016 consiste na pesquisa documental e no levantamento de dados online, especialmente 
através do sítio do CADE e dos diversos órgãos do Poder Judiciário. De modo virtual, a coleta de dados ocorrerá em órgãos judiciais e extrajudiciais 
de defesa do consumidor do Rio de Janeiro, recorte geográfico da amostra, delimitada ao escopo temporal dos exercícios de 2012 a 2015. O 
método aplicado nessa fase será o quanti-qualitativo, por ser mais abrangente, ampliando as possibilidades de análise e interpretação dos dados 
coletados. Por fim, na terceira etapa, com início previsto para março de 2017, serão compilados os dados obtidos com a finalidade de demonstrar 
como ocorre a Proteção do Consumidor pela via reflexa do Direito Concorrencial. Esta fase tem culminância prevista para julho de 2017, com a 
apresentação dos resultados.
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RESUMO

O objetivo da presente pesquisa é analisar juridicamente se as medidas adotadas para a proteção das áreas de ressaca no município de 
Macapá/AP estão sendo realmente efetivas e responsabilizar as pessoas jurídicas de direito público pelas lesões que causarem ao meio ambiente 
não só como agente poluidor, mas também quando se omitem no dever constitucional de proteger o meio ambiente. O problema que a pesquisa 
aponta é que, durante o processo de ocupação indevido dessas áreas, é realizada a retirada da vegetação natural do local ocasionando o 
assoreamento da área, o que causa enorme prejuízo ao meio ambiente.  Bem como  o despejo de lixo doméstico dos moradores e dejetos 
humanos que são lançados diretamente sem qualquer tipo de tratamento diretamente no meio ambiente, poluindo assim as águas, além de 
provocar mudanças na configuração paisagista, além da proliferação de doenças. As ocupações irregulares trouxeram à tona a importância da 
preservação do meio ambiente e a necessidade de criação de políticas públicas e aplicação das normas voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida das populações que residem nessas áreas. Sendo que torna-se inviável manter um modelo de desenvolvimento que propicie a destruição dos 
recursos naturais. Nesse sentido, o direito apontou medidas através da legislação ambiental que visa proteger o ecossistema das áreas úmidas. Por 
conseguinte, o Estado brasileiro regulamentou em sua constituição medidas de proteção ambiental por meio da Política Nacional do Meio 
Ambiente, Lei 6938/81, a qual define em todas as unidades da federação espaços a serem especialmente protegidos, como também por leis 
estaduais e municipais. A metodologia que norteou o estudo desenvolveu-se através de trabalho de campo realizado com a observação in loco, 
com registros fotográficos e aplicação de questionário, no intuito de traçar o perfil social, econômico e cultural da população que reside na área de 
estudo.  Devido as áreas de ressacas cortarem geograficamente o município de Macapá, e apresentar extensão considerável, optou-se por 
investigar denominada “Bueirinho”. Referida área fica localizada entre os bairros São Lazaro e Pacoval, no município de Macapá. Os registros 
realizados na área de estudo tiveram a autorização dos moradores, foi possível registros fotográficos apenas das casas para fins acadêmicos. E por 
fim, conclui-se que existe certa omissão do poder público frente aos impactos causados pela ocupação indevida em áreas de ressaca que deveriam 
ser fiscalizadas e protegidas. Conforme mandamento constitucional, Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que incumbe ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defender o Meio Ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Defender e preservar o meio ambiente 
através do desenvolvimento ou aplicação de  leis voltadas para a fiscalização e prevenção, afim de evitar as ocupações em áreas de ressaca e 
também evitar o despejo de lixo, entulhos e quaisquer outros resíduos sólidos ou orgânicos que possam prejudicar o meio ambiente, garantindo 
assim, melhor qualidade de vida aquela população.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar o processo de favelização no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no município de Macapá/AP, 
fazendo-se um levantamento dos problemas apresentados por essa comunidade, bem como analisando os princípios e normas do Direito 
Ambiental que estão sendo negligenciados no contexto do processo de favelização deste município. A área de estudo localiza-se as margens do Rio 
Amazonas, área de invasão habitacional, com construções irregulares e sem a fiscalização dos órgãos que fazem a gestão do meio ambiente. O 
bairro Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, caracteriza-se como um bairro de relevante contingente populacional, apresentando fronteira 
geográfica com o Bairro Central, onde ficam localizados a Zona de Livre Comércio de Macapá/AP e Santana/AP, os órgãos da administração 
pública estadual e hospitais, fator que facilita a locomoção de quem estabelece residência no bairro objeto do presente estudo. Outro fator que é 
influente para que referido bairro receba grande contingente populacional são as áreas de proteção permanentes urbanas, que nos últimos anos 
sofreram impactos pela significativa presença antrópica, com moradias construídas em madeira, consideradas pelos invasores, de baixo custo. As 
Áreas de Preservação Permanente foram tuteladas pelo Código Florestal/2012, e consistem em espaços territoriais legalmente protegidos, 
ambientalmente frágeis e vulneráveis, podendo ser públicas ou privadas, urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. A manutenção 
das APPs em meio urbano possibilita a valorização da paisagem e do patrimônio natural e artificial do município em comento (de valor ecológico, 
histórico, cultural, paisagístico e turístico). Esses espaços exercem, do mesmo modo, funções sociais e educativas relacionadas com a oferta de 
campos esportivos, áreas de lazer e recreação, proteção natural para evitar assoreamentos. Ao discorrer sobre o processo de surgimento desse 
processo de favelização, pontuam-se alguns dos principais fatores que contribuem para formação e permanência de civis em locais de risco, são 
fatores como: a não atuação estatal para o controle do desenvolvimento urbano local, a falta de conscientização da população com relação aos 
perigos e danos causados pela habitação em áreas de risco, o estado de anomia social que impera de forma coletiva contribuindo para estagnação 
da realidade local.  Além disso, indaga-se sobre a eficácia das normas de direito ambiental, que são vastas, no entanto não possuem aplicabilidade 
eficiente. As condições de infraestrutura da favelização afetam gravemente o meio ambiente artificial. Pois, todo o perímetro dessa área está às 
margens do Rio Amazonas dentro do perímetro urbano do município de Macapá/AP. A não observância da preservação desta área podem 
acarretar severas lesões ao meio ambiente urbano e natural, tais como: causar erosão do solo e aumentar riscos de enchente e deslizamentos de 
terra e de rocha, fragilizar e ameaçar a vegetação nativa, dentre outros. E para sanar a problemática em tela, deve ser cumprido o que é expresso 
em lei, tais com o Código Florestal/2012 e o Plano Diretor da Cidade de Macapá/AP, além de ser necessário um esforço conjunto entre o governo 
Federal, Estadual e Municipal para consolidar a preservação dessa área do município. Bem como, a conscientização das comunidades que habitam 
essas regiões irregularmente, pois os efeitos indesejáveis do processo de urbanização sem planejamento tende a reduzir e a degradar cada vez 
mais a área investigada, com isso, causando graves problemas no município de Macapá/AP. E exigindo um forte empenho no incremento e 
aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas à recuperação, manutenção, monitoramento e fiscalização das APPs no município de 
Macapá/AP.
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RESUMO

O presente resumo aborda, de forma clara e lacônica, uma análise geral da Instrução Normativa nº 39 de 2016 onde com o advento do Novo 
Código de Processo Civil (NCPC) trouxeram várias mudanças que refletiram no âmbito do Processo do Trabalho. Inicialmente, o trabalho versa 
sobre os aspectos gerais da referida Instrução Normativa 39 de 2016 (IN39/2016) que dispõe sobre as normas do NCPC no que tange à 
aplicabilidade e não aplicabilidade no Processo do Trabalho, bem como as que são aplicadas em termos, ou seja, com necessárias adaptações, 
tendo como objetivo principal a segurança jurídica, pois com tantas inovações relevantes e com o intuito de sanar possíveis discussões acerca de 
questões jurídica-processual, é que foi criada a IN39/2016. Contudo, não poderia uma Instrução impor algo independentemente do que a lei 
estabelece, principalmente no que abrange a fundamentação das decisões judiciais. Todavia, há divergências doutrinárias em relação à 
fundamentação onde, de um lado, há quem diga que motivar é diferente de fundamentar e, de outro lado, diz-se que motivar e fundamentar são 
tratados como sinônimos. Por esta razão, é importante a análise do princípio protegido no artigo 93, inciso IX da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, qual seja o princípio da motivação e fundamentação das decisões judiciais. Tal princípio norteador é de extrema 
relevância, tendo em vista, ser uma garantia fundamental. Por fim, com o advento do NCPC origina-se um intenso debate a respeito dos reflexos 
no Processo do Trabalho, destacando assim, o art. 15 da IN39/2016, que dispõe sobre o atendimento à exigência legal de fundamentação das 
decisões judiciais no Processo do Trabalho observando por força dos artigos 332 e 927 do NCPC, adaptados ao Processo do Trabalho, assim, vale 
ressaltar que o estudo apresenta uma apreciação minuciosa do artigo citado, da referida Instrução Normativa conjugado com o artigo 489, § 1º, e 
incisos do CPC de 2015, onde foram sopesados os elementos essenciais da sentença, explicando quando não será considera fundamentada 
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Conclui-se, portanto, que o presente trabalho visa ponderar sobre as 
consequências da fundamentação das decisões judiciais trabalhistas nos moldes do NCPC.  O trabalho se caracteriza como uma pesquisa 
explicativa, com abordagem quantitativa, alicerçada em pesquisas bibliográficas, doutrinárias e jurisprudenciais.
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RESUMO

Educar a população é um fenômeno típico, uma necessidade ontológica da espécie humana, e assim deve ser compreendida para que possa ser 
concretamente realizada. A Bacia Hidrográfica do Canal da Tamandaré se localiza na parte mais antiga da cidade de Belém. O processo de 
urbanização trouxe grandes transformações ao longo de sua formação histórica, o crescimento populacional desordenado sofre até hoje uma série 
de problemas urbanos generalizados, entre os quais coleta deficiente e tratamento inadequado do lixo, pronunciada carência de redes de esgoto, 
sistema de drenagem de águas insuficientes, concentração populacional em áreas alagadas, abastecimento de água potável comprometido 
(notadamente em áreas periféricas da bacia), ausência de tratamento de efluentes domésticos e industriais. O canal confirma a vulnerabilidade 
ambiental das pessoas que habitam em certos espaços da bacia, o descaso do Poder Público e da população não informada têm provocado 
diversos impactos ambientais ao longo dos anos. A metodologia aplicada para compor a pesquisa de campo "in loco" se deu através da realização 
de questionários aplicados em eventos promovidos no Complexo Santa Terezinha, Atelier do Porto e Mercado do Porto do Sal, todos localizados 
no Bairro da Cidade Velha. Foram também entrevistados moradores no entorno da bacia durante o dia em suas casas. Para realização desta 
pesquisa foi fundamental a leitura e pesquisa bibliográfica, pesquisas em internet e jornais, trabalhos de campo, formulação de relatórios, 
pesquisas em bibliotecas e etc. A análise das perguntas formuladas aos moradores entrevistados, a priori visou buscar uma investigação sobre a 
problemática ambiental na bacia hidrográfica do canal da Tamandaré quanto à sua percepção como fonte fundamental para participação na 
gestão e conservação dos recursos hídricos, tendo como parâmetro de análise a idade, escolaridade e permanência no local suficiente para 
conhecer e interpretar os reais problemas existentes próximo da bacia e consequentemente de suas casas. Na pesquisa foram entrevistados 143 
homens (44,55%) e 178 mulheres (55,45 %). Ao todo foram 321 moradores que contribuíram para o estudo “in situ” à educação ambiental, 
determinando de maneira significativa para os dados coletados.
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RESUMO

Os conflitos que se pretende abordar de forma específica, diz respeito a fatos ocorridos no mercado de capitais brasileiro relacionados a forma 
como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) administra, evita ou pune os comportamentos pertinentes à falta de informação relevante 
realizados por sociedade empresárias do porte da Petrobras S/A e OGX em relação aos investidores situados no Brasil ou no exterior a partir do 
ano de 2009. A observação é feita a partir de fatos relacionados a CVM quando esta abriu processo administrativo para analisar o uso da 
contabilidade de hedge pela Petrobras. Esta investigação foi iniciada a pedido do ex-conselheiro da estatal que pediu que o órgão regulador do 
mercado de capitais determinasse à companhia que refizesse as demonstrações financeiras de 2013 a 2015. Considerou-se equivocada a adoção 
da política contábil, que seria capaz de induzir o investidor a erro ao interpretar a realidade econômica da estatal, segundo reportagem do jornal O 
Estado de São Paulo. Em paralelo, mas com a mesma temática, a Operação Lava-Jato, investigação criminal realizada no Brasil contra esquemas de 
fraude e corrupção, resultou, até o momento, nas prisões de diversos executivos, suspensão de contratos firmados entre a Petrobras e 
empreiteiras envolvidas nos escândalos de corrupção, queda da credibilidade da petrolífera e do valor de suas ações. Devido a esta grave queda de 
seus valores mobiliários, que investidores tomaram a decisão de acionar judicialmente a Petrobras e seus executivos perante a Corte de Nova 
York, baseando-se na lei federal americana sobre o mercado de ações - a Securities Exchange Act de 1934. Assim, a análise sobre a CVM é feita em 
contraste com a atuação de instituição semelhante, tal como realizada pela Securities and Exchange Comission (SEC) da EUA. Destaca-se também a 
atuação de determinados agentes, que operam nos processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM através da análise de seus 
julgados bem como o instrumental e os critérios utilizados na atuação penal no âmbito do Poder Judiciário. Assim, a temática está centrada nas 
atribuições da CVM que, por força de lei, possui legitimidade para regular, fiscalizar, evitar, e até punir os agentes econômicos que, de forma 
direta ou indireta possam colocar em risco o patrimônio dos investidores e, por consequência, a credibilidade do mercado de capitais brasileiro. O 
objetivo desta pesquisa etnológica, mas também com o uso de metodologia de inspiração etnográfica, é o de apresentar conclusões que 
contribuam para a compreensão dos problemas e necessidades relacionadas ao mercado de capitais brasileiro, sob a fiscalização da CVM situada 
na capital do Estado do Rio de Janeiro. Deve ser salientado que os processos administrativos empiricamente pesquisados versam sobre a 
identificação de condutas relevantes praticadas no âmbito do mercado de capitais brasileiro e que possam vir a ser identificadas como 
comportamentos criminosos a serem julgados em definitivo pelo Judiciário. Cabe salientar que a pesquisa articulada metodologicamente às 
ciências sociais com inspiração etnográfica pode contribuir bastante no aprofundamento das análises. Colocando a questão de outra forma, evitar-
se, sobretudo, o viés denuncista e os julgamentos de valor, de cunho puramente normativo. Como resultado conclusivo, pode-se afirmar que o 
processo de retomada do crescimento econômico brasileiro depende da credibilidade e incremento do mercado de capitais. Este mercado foi 
minguando e função de inúmeros crimes praticados pelos principais atores econômicos. Portanto, a forma como a CVM regula, previne, processa 
e julga os principais fatos que maculam a credibilidade dos investidores e do próprio mercado contribui de forma significativa para redução dos 
investimentos e para a crise financeira do País.
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RESUMO

O presente estudo tem por escopo analisar a Lei nº 11.804/2008 (Lei de Alimentos Gravídicos), tendo em vista que nas ações derivadas desta 
norma o magistrado leva em consideração meros indícios de paternidade para a fixação dos alimentos. Todavia, essa obrigação além de retroagir à 
data da concepção, perdura até o nascimento com vida e ainda pode ser convertida em alimentos definitivos à criança, até que haja ação 
revisional do valor já estabelecido. Outra inquirição deste trabalho é que, em regra, o requerido (suposto pai) na ação em epígrafe terá a 
confirmação da paternidade somente após o nascimento do bebê, através da realização do exame pericial de DNA (Ácido desoxirribonucleico -
ADN), pois apesar de ser possível a realização de tal exame durante o período gestacional é prejudicial à saúde do nascituro. Desta forma, o 
suposto pai experimenta o dissabor da incerteza do vínculo genético até o nascimento da prole, no entanto, se a genitora for capaz de comprovar 
os indícios de paternidade, o requerido não será eximido da obrigação de prestar os referidos alimentos, ainda que entre as partes não tenha 
havido um relacionamento duradouro, união estável ou casamento. Dessa forma, temos de um lado a probabilidade de resultado negativo do 
exame de DNA, que é danoso ao alimentante, tanto do ponto de vista material, por ter realizado o pagamento dos valores alimentares já 
arbitrados, que são irrepetíveis, bem como do ponto de vista moral, por ter sido injustamente apontado como pai do recém-nascido. De outro 
lado, não podemos desprezar a necessidade de assistência à mulher gestante e ao ser que esta sendo gerado em seu ventre (nascituro). Diante de 
tais afirmações, a problemática levantada é averiguar pontualmente os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, acerca do impasse 
resultante de exame negativo de DNA do alimentante em relação ao alimentado, após o nascimento com vida deste último, ou seja, teria ele 
(suposto pai - alimentante) após a negativa de paternidade direito a alguma indenização ou reparação do dano com ressarcimento daquilo que 
pagou ao alimentado? Ademais, a pesquisa busca como objetivo geral detectar sobre a possibilidade do alimentante reembolsar a pecúnia paga à 
gestante, quando, posteriormente descobrir que não há vínculo genético entre si e o alimentando. Em verdade, a motivação desta pesquisa 
originou-se de uma inquietação pessoal que surgiu, considerando que ao realizar estágio em uma Vara de família e perceber quão delicado é o 
tema buscou-se mecanismos para sanar a dúvida acima. Para tanto, na composição metodológica da presente dissertação, elegeu-se a pesquisa 
bibliográfica, já que esta é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca do problema levantado. Com a 
finalidade de constatar a veracidade ou não da hipótese, foram estabelecidos objetivos, que embasaram a divisão da presente pesquisa, sendo 
abordados no primeiro momento os aspectos gerais dos alimentos, sob a ótica jurisdicional, no segundo momento o nascituro como sujeito de 
direito aos alimentos no ordenamento jurídico brasileiro, em seguida explanada a lei dos gravídicos e detalhados alguns de seus procedimentos, 
por fim, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos gravídicos e a possibilidade de reavê-los quando restar configurada a inexistência de 
paternidade.  Nesse ínterim, conclui-se que o suposto pai, apesar de sair em desvantagem devido ao princípio da não repetição, assim como com a 
vedação do art. 10º da Lei 11.804/08, que impossibilitou a restituição dos valores nos próprios autos da ação de alimentos gravídicos, este poderá 
ingressar com pedido de indenização contra a gestante que propôs a ação referente à legislação em comento ou até mesmo ajuizar ação 
regressiva em desfavor do verdadeiro genitor da criança.
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RESUMO

A organização sindical pode ter várias formas estruturais, a depender da legislação. No Brasil, formalmente, já foram testadas duas formas 
diferentes de organização sindical: a unicidade e a pluralidade sindical. Esta primeira surgiu no direito brasileiro com a Constituição Federal de 
1937, e está inserida, hodiernamente, no artigo 8º, inciso II da Constituição Federal de 1988. Tal dispositivo veda a criação de mais de um 
sindicato, na mesma base territorial, não podendo esta base ser inferior à área de um município. A segunda foi encontrada na Constituição Federal 
de 1934, apresentando-se de forma precária diante do curto período lograda. A Convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho 
propõe que a forma de organização sindical seja decidida por seus membros. O Brasil é um dos países que ainda não ratificou a Convenção n° 87 
da OIT, considerada fundamental pela entidade. O texto desta estabelece que todos os trabalhadores e empregadores têm o direito de constituir 
organizações e de afiliar-se a instituições de forma livre, sem ingerência ou intromissão do Estado. Em decorrência da não ratificação pode-se 
notar a restrição à ampla liberdade sindical. O pluralismo sindical se opõe a unicidade sindical, consistindo na criação de várias entidades, na 
mesma base territorial, atuando como representantes da mesma categoria. No entanto, no que se refere ao empregador e ao empregado, estes 
não são obrigados a filiarem-se a determinado sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica. O fato de haver um 
número maior de sindicatos, não significa que estes irão perder a força, pelo contrário, estes podem se unir para atuarem em conjunto na 
persecução dos referidos direitos. Dentre as vantagens da pluralidade sindical, destaca-se: a relação direta entre empregado e empregador, o 
aumento da eficiência de políticas públicas, a melhoria das negociações coletivas sob o prisma das condições de trabalho, dentre outras, que 
trazem como consequência a economia e celeridade processual. Outro aspecto relacionado ao pluralismo sindical é a horizontalização dos 
sindicatos, que dá a possibilidade aos que estão desprotegidos de se organizar e obter um mínimo de amparo, de lhes proporcionar uma vida 
digna em sintonia com os princípios universais da cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e solidariedade. O Brasil 
adota o modelo verticalizado, em que a formação da categoria profissional deriva das atividades da categoria econômica. O objetivo do estudo 
conforma-se em demonstrar aspectos consonantes a atual divergência referente à unicidade sindical de que trata a Constituição Federal e a 
liberdade sindical adotada na convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho. A metodologia utilizada nesta pesquisa assinala-se 
documental, com bibliografias especializadas no tema em questão, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Conclui-se 
que, diante da divergência constatada na Carta Magna e a convenção da OIT, a atividade sindical se encontra prejudicada pela imposição jurídica 
de monopólio de representação sindical que se caracteriza pela unicidade sindical. Desse modo, é necessário caminhar no sentido de romper a 
unicidade sindical e decretar a falência da contribuição sindical obrigatória. Tal providência gerará lideranças sindicais realmente comprometidas 
com suas bases e não burocracias que se cristalizam no poder por anos com plena sustentação mediante tributos e a salvo de fiscalização por 
parte de tribunais de contas devido ao princípio da autonomia sindical.

Ciências Jurídicas

DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 71



E-mail para contato: janilemos@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO AMAPÁ

Autor(es) Rejane Cleide Lemos de Vasconcelos

Palavra(s) Chave(s): Autolicenciamento. Pesquisa arqueológica. Responsabilidade civil do estado. Rodovia AP-070.

Título: LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PESQUISA ARQUEOLÓGICA: A RODOVIA AP-070 EM QUESTÃO 72

RESUMO

O trabalho intitulado “Licenciamento ambiental e pesquisa arqueológica: a Rodovia AP-070 em questão” tem por objetivo conhecer os motivos 
que levaram o órgão licenciador estadual do Amapá a não considerar os estudos prévios de arqueologia realizados no ano de 1992 e a não exigir 
novos estudos arqueológicos antes da concessão das licenças ambientais para pavimentação e asfaltamento da Rodovia AP-070, uma vez que 
essas pesquisas fazem parte dos Estudos de Impacto Ambiental, que são indispensáveis para a expedição de licenças ambientais, pois se destinam 
a prevenção de dano ao meio ambiente, do qual o patrimônio arqueológico é parte. A investigação se conduziu a partir da seguinte indagação: 
quais as possíveis razões que levaram o órgão licenciador a não considerar os estudos de arqueologia efetuados no ano de 1992, que constataram 
a existência de sítios arqueológicos em toda a extensão da rodovia, bem como a de não exigir uma atualização desses estudos, anteriormente à 
concessão de licenças ambientais para a obra em discussão. Em face do dano ao sítio arqueológico situado no distrito de Santo Antônio da 
Pedreira/AP, cortado pela Rodovia AP-070, indaga-se, igualmente, a responsabilidade civil do Estado e a atuação do IPHAN e do Ministério Público 
Federal no desenrolar do processo licenciatório. A hipótese levantada e confirmada quando da realização da pesquisa consistiu na assertiva de que 
as licenças ambientais para a pavimentação e asfaltamento da referida Rodovia foram concedidas sem a observância da legislação pertinente à 
obrigatoriedade de estudos prévios de arqueologia, dado que o Estado do Amapá assumiu, nesse caso, simultaneamente o papel de órgão 
licenciador e empreendedor.  A abordagem da temática foi realizada através do método dedutivo, uma vez que se partiu da premissa que por 
pertencerem à mesma pessoa política, órgão ambiental licenciador e empreendedor, poderia não existir rigor no processo de licenciamento. Os 
procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa bibliográfica e a documental. A pesquisa bibliográfica fundou-se na literatura e 
entendimento dos tribunais brasileiros sobre o tema em questão, para tanto utilizou-se da técnica de fichamento bibliográfico e documental, esta 
última pautou-se na necessidade de concentrar as atenções na análise dos autos do processo administrativo de licenciamento da Rodovia AP-070 
nº 3.200-0515/2002 - SEMA, nas normas jurídicas, bem como nos documentos emanados pelo IPHAN e Ministério Público Federal. As conclusões 
apontam que o auto-licenciamento ambiental da Rodovia AP-070 deixou de observar a legislação ambiental no que concerne a obrigatoriedade de 
Avaliação de Impacto Ambiental e consequente pesquisa arqueológica, assim como o princípio ambiental da prevenção e da Administração 
Pública, em especial aqueles que instituem a impessoalidade e moralidade. Dessa forma, restou-se demonstrada a vulnerabilidade do auto-
licenciamento da Rodovia AP-070, que se agravou diante da conduta do próprio Estado, que tanto não atendeu as exigências dos órgãos 
ambientais como se esquivou de seu dever constitucional de salvaguardar o meio ambiente. A atuação do MPF/AP e da IPHAN/AP, apesar de não 
ter sido suficiente para garantir a observância desses princípios e legislações em todas as etapas do licenciamento, contribuiu para evitar que 
novos danos ocorressem ao patrimônio arqueológico. Por fim, intentou-se neste trabalho colocar o patrimônio cultural arqueológico no centro 
das discussões acerca do funcionamento do processo de licenciamento ambiental, pois o direito das presentes e futuras gerações de acessar sua 
história, essencial para a sadia qualidade de vida, também só será possível com a preservação desse patrimônio, que deve ser protegido por todos, 
seja pelo Estado, seja pela sociedade.
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RESUMO

A explosão da litigiosidade dos dias atuais, aliada à ineficácia dos meios tradicionais de resolução das demandas, permite cada vez mais a busca 
pelos meios alternativos de tratamento dos conflitos (mediação, conciliação e arbitragem), que, de forma mais célere e menos onerosa, 
promovem a paz social. A mediação surge como uma nova forma de olhar o conflito, propiciando uma mudança no paradigma, trabalhando com o 
diálogo transformador e a participação das partes na formação de um consenso que atenderá aos envolvidos. Tendo por base a existência de 
conflitos que são circunscritos à determinada comunidade e aos indivíduos que nela habitam e sob uma perspectiva crítica do direito marcada pelo 
pluralismo jurídico, a presente pesquisa pretende estudar a mediação comunitária como um método que permite o tratamento do conflito pela 
própria comunidade. Com isso, verifica-se a possibilidade da mediação como instrumento de transformação social, que pode possibilitar a 
construção de espaços democráticos que conduzem a uma efetiva democratização do acesso à justiça por meio de uma cidadania ativa e um 
direito emancipatório. A mediação promove o resgate e a valorização do diálogo, representando uma ferramenta transformadora, permitindo aos 
indivíduos criarem ou recriarem laços, de forma a se auto-organizarem, prevenindo e solucionando seus próprios conflitos de interesses. A 
doutrina e alguns resultados estatísticos demonstram que a mediação comunitária proporciona às partes envolvidas a possibilidade e a capacidade 
conjunta de consensualmente solucionarem o conflito, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Para tanto, a figura do mediador, membro 
da comunidade, que foi capacitado para tal atuar e que é conhecedor da realidade social (características que legitimam a sua atuação), 
incrementam o potencial de uma maior contribuição para, sem qualquer tipo de persuasão, auxiliar na construção conjunta de um entendimento 
satisfatório, neste contexto ressalta-se a lei 13.140 de 2015, que regulou a mediação extrajudicial e a capacitação dos mediadores. Assim, diante 
dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Estácio de Sá no Rio de Janeiro junto aos moradores da comunidade 
Pavão Pavãozinho, situada no bairro de Copacabana, foi implementado um projeto para capacitação dos membros da comunidade que atuam na 
Associação de Moradores da comunidade, para que estes possam atuar como mediadores e com isso, também foi possível a análise in loco dos 
conflitos diários. O presente estudo está sendo norteado pela pesquisa teórico analítica bibliográfica, tendo como fontes, livros, monografias, 
artigos científicos, publicações periódicas e impressos diversos, além dos dados colhidos na própria comunidade do Pavão Pavãozinho e em sítios 
eletrônicos de organismos e instituições que exerçam atividades relacionadas a mediação comunitária. Os resultados esperados são no sentido de 
que a implementação da mediação na comunidade do Pavão Pavãozinho, 1) traga à comunidade não só uma forma mais objetiva de solução de 
conflitos, mas também uma facilitação do diálogo entre os moradores da localidade; 2) permita à comunidade se auto organizar e com isso 
trabalhar de forma a prevenir os possíveis e rotineiros conflitos, uma vez que as partes se tornam responsáveis por suas decisões e 3) traga o 
empoderamento e cidadania para os moradores da comunidade. A pesquisa ainda está em curso, mas a conclusão está se encaminhando no 
sentido de que a mediação comunitária é uma questão de política pública, se apresentando como uma ferramenta hábil para aproximar a 
comunidade periférica da justiça, por meio de uma cidadania ativa e de um direito emancipatório, propiciando aos cidadãos autonomia na 
construção racional de vontades e opiniões na resolução de seus conflitos internos.
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Título: METÁFORA E PERSUASÃO NO DISCURSO JURÍDICO 74

RESUMO

A linguagem é o principal instrumento de trabalho do operador do Direito, uma vez que esse profissional vive primacialmente do Direito e da 
língua materna. A presente pesquisa considerou que o profissional do Direito, mais do que qualquer outro, precisa saber utilizar o vernáculo com 
conhecimento, habilidade e tática, a fim de promover uma determinada versão da realidade que garanta a defesa de sua tese, dando-lhe pujança 
e autoridade. Ademais, precisa ser capaz de exteriorizar suas ideias de forma adequada à situação comunicativa, aos interlocutores e aos objetivos 
do texto. O Direito é uma ciência que mantém contato direto com a argumentação, e é por meio dela, na relação do contraditório, que o 
argumentador lança mão de estratégias que viabilizem os melhores efeitos de adesão na interação com o outro, ou seja, a linguagem jurídica é 
revestida de intencionalidade. Assim, justifica-se a busca de uma melhor elaboração do discurso jurídico a fim de torná-lo mais suasório e atrativo. 
A principal situação-problema deste trabalho consistiu em investigar o papel da metáfora na persuasividade do discurso jurídico, em virtude de sua
capacidade de funcionar como elemento de mediação entre os meios conscientes e inconscientes de persuasão, ou seja, entre a cognição e a 
emoção. De fato, uma característica fundamental da metáfora é a sua capacidade de influenciar nossos valores, crenças e atitudes por meio da 
ativação de reações entre o domínio fonte e o domínio alvo, transferindo associações negativas ou positivas do primeiro para o segundo. A força 
dessa figura reside precisamente em seu apelo emocional e na capacidade de expressar de forma compacta imagens vívidas de forma que 
dificilmente se conseguiria se ela não fosse utilizada. Esta pesquisa, que tem amparo na metodologia bibliográfica, tem como objetivo sustentar 
que a metáfora, antes concebida como uma mera figura de linguagem é, na verdade, um instrumento imprescindível para a nossa compreensão 
de mundo, ou seja, a metáfora deve ser compreendida como uma figura, essencialmente, de pensamento. Destarte, as conclusões desta pesquisa 
apontam para a convicção de que a metáfora deve deixar de ser abordada apenas no âmbito da linguagem para o ser, primordialmente, no âmbito 
cognitivo. É possível afirmar que não se trata de um uso especial da linguagem literária por indivíduos dotados de criatividade e especial talento, 
mas sim de um recurso retórico típico da linguagem cotidiana que permeia todo o tipo de interação entre os falantes da língua. Na argumentação 
jurídica, a metáfora ganha especial relevo e função suasória, na medida em que ajuda a estruturar conceitos abstratos que podem ser, por um 
lado, de difícil compreensão, mas, por outro, essenciais para o funcionamento da mente humana. Assim, os efeitos de sentido que a metáfora 
possibilita podem aproximar o interlocutor das ideias do argumentador, levando o primeiro a aderir aos argumentos do segundo com grande 
propriedade. Portanto, conclui-se que a linguagem desempenha um relevante papel na teoria da metáfora conceptual. É por meio dela que a 
metáfora constrói a realidade de uma dada maneira em detrimento de outras tantas possibilidades, algo indispensável para quem busca a 
verossimilhança muito mais que a verdade real. Por intermédio da metáfora, o argumentador pode fazer uso da linguagem de forma a direcionar a 
compreensão de seu interlocutor da maneira que melhor lhe aprouver, ressaltando determinados aspectos de um conceito e encobrindo outros, 
inconsistentes com a metáfora proposta. Assim, mister se faz que o interlocutor seja capaz de assumir uma postura mais crítica que o possibilite 
compreender que um determinado conceito está sendo apenas parcialmente estruturado. Isso não é uma tarefa fácil, mas absolutamente 
necessária, particularmente para um magistrado, pois ainda que a prestação jurisdicional se dê mediante a apresentação de evidências e de 
argumentação, ela será sempre movida pelo livre convencimento motivado.
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75

RESUMO

Este trabalho traz como tema a realidade da revista íntima de mulheres, feita pelos agentes penitenciários, com o objetivo de manter a segurança 
pública nos presídios, em situações de visita aos presos. O trabalho buscou cumprir com os seguintes objetivos: a) fazer uma análise sobre a 
presença da família dentro das instituições do Sistema Penitenciário, identificando as dificuldades que mulheres encontram nos dias de visitas, 
identificando as discriminações, incluindo as de gênero, sofridas pelas mulheres de apenados. b) entender os efeitos da instituição prisional sobre 
a subjetividade, através da concepção de instituição total, e como estes efeitos prolongam-se sobre as mulheres/familiares de presos, nos dias de 
visita. c) evidenciar que a presença da família dentro das instituições penais é de importante relevância aos presos, pois a presença dos mesmos 
lhes dá incentivos e motivações para enfrentar as dificuldades vividas dentro do cárcere, e o cumprimento da principal finalidade da pena que é a 
ressocialização. Constituiu-se como problema de pesquisa a preocupação em responder quais as condições enfrentadas pelas mulheres, familiares 
de presos, em dias de visita, verificando se existem situações vexatórias impingidas sobre as mulheres e observando qual a real importância do 
tratamento da família (mulheres) para a ressocialização do preso de regime fechado? A hipótese inicial considerou que nos presídios, é notório o 
predomínio de visitantes do gênero feminino, distribuídas entre mães, esposas e companheiras, que já são vítimas de constantes preconceitos e 
discriminação social, principalmente em uma sociedade patriarcal. Visando cumprir com o proposto, foi realizada uma pesquisa de campo, em 
acompanhamento a mulheres em dias de visita a presidiários. Para tanto, lançou-se mão de observação direta e entrevistas para coleta de 
informações a respeito das condições vivenciadas. Embora se buscasse realizar algumas entrevistas em profundidade, tal possibilidade não se 
concretizou plenamente, dada a dificuldade em se garantir um efetivo grau de confiabilidade com as entrevistadas, o que se justifica pela condição 
por elas vivenciadas. De todo modo, o método de pesquisa foi essencialmente qualitativo, enfatizando a subjetividade capturada no processo de 
investigação social, por meio de uma abordagem dialética que permitiu analisar as contradições entre os propósitos institucionais, as previsões 
legislativas e a realidade efetiva vivenciada pelas mulheres/familiares de presidiários. Para tanto, tomou-se como universo da Pesquisa um 
pequeno número de mulheres contatadas em dias de visita aos presidiários no presídio de Serra Azul, interior de São Paulo. Considera-se 
fundamental a sensibilização de familiares dos presos em regime fechado quanto à importância dos dias de visita, bem como a manutenção dos 
laços afetivos enquanto o preso estiver cumprindo pena, promovendo assim, uma reinserção sociofamiliar menos conflituosa para ambos, 
defendendo que este preso possa vir a ter uma vida egressa longe da criminalidade. Conclui-se que a sociedade necessita estar apta a receber esse 
egresso dando oportunidades de trabalho e proporcionando, assim, menor índice de reincidências e de presos, favorecendo também uma vida 
mais segura à sociedade em geral. Conclui-se pela necessidade de que mulheres/familiares dos presidiários sejam respeitadas em seus direitos 
fundamentais nos dias de visita, de modo que não sejam duplamente vitimizadas, quer como familiar do presidiário, quer como suspeita de 
criminalidade, que de forma indireta transfere o peso da pena do detento para elas. Para tanto, existe possibilidade de se garantir uma forma de 
revista íntima tecnológica, com uso de scanners de metais, câmera específica capaz de mostrar bombas, drogas e celulares, escondidos sobre as 
roupas e no interior do corpo, sem que para isso a pessoa tenha que se despir ou tenha seus órgãos sexuais observados.
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Título: NENHUM ELIXIR SE ORIGINA DE VENENO - A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 13.134/2015 E Nº 13.135/2015 75

RESUMO

A vertente pesquisa analisa a (in) constitucionalidade das Leis nº 13.134/2015 e nº 13.135/2015, fruto das Medidas Provisórias n. 665 e 664, as 
quais editadas no fim de 2014, provocaram mudanças substantivas em alguns benefícios sociais previdenciários, como a pensão por morte, o 
auxílio-doença e o seguro-desemprego. A MP nº 664 converteu-se na Lei nº 13.135/2015 e a MP nº 665 converteu-se na Lei nº 13.134/2015 após 
apreciação pela Câmara dos Deputados e Senado Federal em junho daquele ano. Sob o aspecto formal defende-se que as leis respectivas 
derivadas de tais medidas provisórias são inconstitucionais por violarem o artigo 246 da Constituição Federal, o qual veda a edição de medidas 
provisórias que venham a regulamentar artigo da Constituição Federal cuja redação tenha sido alterada entre o dia 1º de janeiro de 1995 até a 
promulgação da EC nº 32 em 11 de setembro de 2001. Ora, a ampla reforma previdenciária executada pela EC nº 20 de 20 de dezembro de 1998, 
que modificou sobremaneira o sistema previdenciário e a cobertura de seus benefícios no artigo 201 da Constituição Federal, blindaria tal sistema 
contra os efeitos de medidas provisórias analisadas por atraírem a aplicação do artigo 246 da Constituição Federal. Sob a ótica material, os 
regramentos agridem o princípio da proibição ao retrocesso, ancorado no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88). O 
princípio da proibição do retrocesso social fornece um parâmetro para o controle da adequação e necessidade de restrições aos direitos 
fundamentais. O referido princípio serve de bússola ao legislador e ao intérprete quando se põem na tarefa de restringir direitos fundamentais já 
definidos e incorporados ao patrimônio jurídico dos atores sociais. Defende-se que a proibição do retrocesso social está intimamente associada à 
necessidade de preservação da segurança jurídica, sendo um corolário deste, uma vez que os direitos fundamentais e a própria noção de 
dignidade humana jamais serão efetivados diante da possibilidade fática e jurídica de subtração ou restrição do patrimônio jurídico já alcançado. 
Esta possibilidade enfraquece as instituições estatais e coloca em xeque o próprio Estado Democrático de Direito. A efetivação da dignidade da 
pessoa não passa apenas pela proteção ao direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, ela exige, de igual modo, proteção em face de 
medidas que venham a eliminar ou retroceder prestações do Estado em prol do bem-estar social. Desse modo, conclui-se que tais direitos não 
devem ser reduzidos, pois as Leis nº 13.135/2015 e a 13.134/2015 são inconstitucionais, na medida em que derivam de medidas provisórias que 
atentam contra o artigo 246 da Constituição Federal e, sob a ótica material, violam o princípio da vedação do retrocesso social, dignidade da 
pessoa humana e segurança jurídica. Conclui-se ainda que apenas seria possível a diminuição de direitos sociais no caso concreto ante a colisão 
com outros direitos fundamentais sociais e a aplicação do princípio da proporcionalidade. Quanto à metodologia, a vertente pesquisa é dialética; 
quanto à sua natureza, é uma pesquisa aplicada; quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória; quanto ao procedimento técnico, a pesquisa 
valeu-se de dados bibliográficos, assim como de análise legislativa e doutrinária.
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Título: O ADOLESCENTE INFRATOR, A CONCEPÇÃO SOBRE SI E O RECONHECIMENTO DA CIDADANIA 76

RESUMO

O presente artigo visa analisar a perspectiva do adolescente infrator quanto as motivações que justificam a Proposta de Ementa Constitucional 
(PEC) 171 de 1993. A referida PEC, conhecida como PEC da redução da maioridade penal se baseia em justificativas sociais, culturais e de 
desenvolvimento humano dos adolescentes brasileiros e vislumbra a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECRIAD), trouxe inovações quanto à teoria e aplicação do princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, 
reconhecendo-os como cidadãos de direitos, na condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta na formulação 
das políticas sociais. Assim sendo quando um adolescente realiza fato análogo a crime, ao mesmo não é imposta as sanções do Código Penal 
brasileiro (Lei 2848/1940), haja visto que o mesmo é entendido pelo ordenamento como inimputável. A inimputabilidade penal é prevista na 
Constituição Federal de 1988 no artigo 228, no artigo 104 do ECRIAD e reafirmada no artigo 27 do Código Penal Brasileiro, destes podemos extrair 
que até o legislador acreditava que até os dezoitos anos de idade não é tecnicamente possível adquirir a maturidade necessária para constituição 
plena do entendimento quanto ao que é socialmente certo ou errado, e ainda a compreensão das consequências reais de seus atos. Fala-se então 
de uma condição especial de pessoa em desenvolvimento vinculada à inimputabilidade penal. Desta forma, o tratamento em relação às condutas 
consideradas criminosas no âmbito penal, seja crime ou contravenção, será tratado de maneira uniforme como ato infracional (ato análogo ao 
crime) e aos executores do mesmo serão aplicadas medidas de proteção e medidas socioeducativas, estas previstas respectivamente nos artigos 
99 e 102 do ECRIAD. As medidas socioeducativas vão desde a advertência à internação e segundo a Lei 12.594/2012 (Lei que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional, tais medidas teriam os seguintes objetivos a responsabilização do adolescente quanto ao ato praticado e a sua integração 
social. Mesmo com estas determinações legais, a falência do Sistema é por todos conhecida e por isto a PEC nº 171/1993 acaba sendo vista por 
alguns como uma reposta ao cenário midiático de descontrole dos adolescentes infratores. Todavia, raramente os adolescentes infratores são 
ouvidos como sujeitos ativos quando da proposta de leis que lhes digam direito/deveres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sob a perspectiva 
do interacionismo simbólico, na qual foram realizadas entrevistas com 120 adolescentes infratores sob medida de internação da Unidade 
Socioeducativa de Cariacica (UNIS) – ES. Os dados foram cotejados por meio da análise de discurso, porém ainda encontram-se em análise 
aprofundada. Todavia, algumas acepções podem ser apresentadas como a concepção de Si, onde os adolescentes apresentam a replicação da 
representação social destinada aos mesmos, utilizando palavras como “nada”, “infrator”, “moleque” e outras. Outros resultados preliminares são 
a percepção da ausência do entendimento dos jovens acerca do “termo” imputabilidade penal, embora eles conheçam o seu significado, assim 
como a ausência de compreensão sobre as leis formais que versam sobre os direitos da criança e do adolescente, diferente do que versa o senso 
comum. Tais indícios nos levam a crer, a priori, que estes adolescentes não se veem como possuidores de cidadania e talvez nem mesmo 
entendam o significado disto. A pesquisa continua em andamento sendo formulada a analise pormenorizada de dados a partir da metodologia 
outrora apresentada.
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RESUMO

Historicamente, no que toca à formulação de políticas públicas como passo fundamental à garantia de direitos para a população LGBT são as 
políticas de saúde que merecem maior destaque. Sabe-se, no entanto, que as duas grandes linhas de cuidado disponíveis no sistema de saúde para 
a população objeto da presente pesquisa dizem respeito à prevenção e controle do HIV/AIDS e às chamadas transformações corporais, 
configurando o que se pode qualificar de um duplo estigma.  Se no campo da concretização do direito social à saúde se assiste ao pouco acesso 
dessa população à saúde integral, quiçá no que tange à materialização de outros direitos sociais.  Nessa perspectiva, torna-se mister desvendar 
como se expressa o itinerário de negação de direitos individuais e sociais para essas pessoas. Para tanto, foi escolhido o território da baixada 
litorânea a fim de realizar uma intervenção com o propósito de refletir sobre suas necessidades e demandas por direitos. O estudo, de base 
qualitativa, envolve revisão bibliográfica e pesquisa de campo através da pesquisa-ação. A estratégia de pesquisa utilizada para operacionalizar os 
princípios metodológicos assumidos tem como referência as experiências das comunidades ampliadas de pesquisa. Tal opção metodológica 
confere centralidade à democratização das relações de produção de conhecimento. A pesquisa está sendo realizada com base em rodas de 
conversa, das quais participará o grupo constituído pela pesquisadora e os LGBTs da localidade que concordaram em participar. A análise dos 
dados coletados se dará através de categorias analíticas e empíricas. Ao final de cada encontro as discussões serão sistematizadas no sentido de 
identificar como se expressa o itinerário de negação de direitos individuais e sociais para essas pessoas. De acordo com o cronograma pactuado no 
projeto, a pesquisa avançou na revisão bibliográfica e na construção das categorias de análise. Por hora, vem se desenhando a categoria "poder", 
com base nos textos de Judith Buttler e Michel Foucault. Vale ressaltar que, para Foucault, para quem o sujeito é atravessado pelo poder, a 
principal tarefa da modernidade é o controle "biopolítico" sobre os corpos. Nas trilhas desse autor, Butler toma as identidades de gênero (dentre 
elas as LBTs), refletindo sobre as condições de subordinação que se encontram frente às relações de poder. A autora critica a perspectiva 
naturalizadora do sexo e do gênero, desconstruindo a norma que regula a fixação das identidades. Trata-se, para se pensar às novas configurações 
de um sujeito que resiste e constrói direitos.  A categoria poder (em construção na pesquisa), permitirá, portanto, a compreensão do grupo 
estudado considerando que o poder não é apenas repressivo, e não se exerce de uns sobre os outros, mas “circula”, “passa” pelos sujeitos. 
Considerando, no que tange à etapa de recrutamento - para a posterior realização das rodas de conversa - a pesquisa tem encontrado algumas 
dificuldades. - vale adiantar, nesse trabalho, algumas considerações tomando como referência essa categoria de análise. A categoria poder se 
tornou, desde já, um importante, “analisador”.   Nesses meses de pesquisa foi possível levantar a quase completa paralização dos movimentos e 
redes LGBTs da baixada litorânea. Aliás, o Fórum que congrega as entidades da Região tem funcionado muito precariamente; razão pela qual 
alguns movimentos já teriam deixado este espaço. Podem-se destacar como principais fatores de dificuldade para o recrutamento, a concentração 
de poder nas mãos de algumas lideranças - que empregaram nos grupos locais o formato de Organizações Não-Governamentais (ONGs), ao ponto 
de se referirem a estas como “minha ONG” e a alguns de seus membros como “meus diretores” e “minhas lideranças”; o envolvimento das 
principais lideranças com a política partidária local, e o que passamos a denominar, aprioristicamente, de “profissionalismo dos militantes”.
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RESUMO

A problemática do superendividamento, definido pela melhor doutrina como “a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo 
e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”, é assunto que tem se tornado frequente nos campos acadêmico e 
legislativo de discussão, por ser realidade cada vez mais presente em países que sofreram, nos últimos tempos, uma ampla expansão do acesso ao 
crédito à população. Inúmeros são os benefícios do crédito ao consumo, fazendo-se sentir no desenvolvimento da economia de um país, bem 
como no incremento da qualidade de vida do mutuário e de seu núcleo familiar, à exemplo do consumidor idoso, que pode ter acesso franqueado 
a uma variedade de bens  e serviços, essenciais ou não, a garantir um patamar mínimo de dignidade, inclusão social e igualdade material, em razão 
de seus baixos rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões. Nota-se, entretanto, que a concessão de crédito a pessoa física pode 
representar mola propulsora para a incidência crescente do fenômeno sócio-jurídico do superendividamento, porquanto sua concessão pelas 
instituições financeiras tende a ignorar o dever básico de cuidado na proteção dos interesses do parceiro contratual, expressão máxima do 
princípio da boa-fé objetiva, e que atinge sobremaneira tais consumidores de vulnerabilidade potencializada, aqui considerados indistintamente
aqueles com idade superior a 60 anos. O ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário de outros ordenamentos ao redor do mundo, não 
apresenta inovações legislativas no tocante ao combate ao superendividamento, carecendo de uma normativa específica que possa enfrentar o 
tema da concessão de crédito, assegurando mecanismos de prevenção e tratamento ao endividamento excessivo do consumidor. O Projeto de Lei 
283/2012, ora aprovado pelo Plenário do Senado Federal e remetido à Câmara dos Deputados, parece dar uma reposta a esta realidade complexa, 
tendo em vista propor a incorporação de instrumentos de prevenção, conferindo proteção especial a figura do consumidor idoso de crédito, além 
de um sistema formal de falência ao Código de Defesa do Consumidor. Em linhas gerais, a presente pesquisa, que se encontra atualmente em sua 
segunda etapa, concentrar-se-á na análise do fenômeno do superendividamento, atentando para suas consequências, que extrapolam a 
perspectiva individual do consumidor, bem como para os instrumentos de tratamento incorporados pelo referido Projeto de Lei. Buscar-se-á, 
neste contexto, a compreensão de suas diferenças, e de seus pontos de aproximação, e ainda das modificações sofridas no bojo do Projeto de Lei 
no tocante a conciliação no superendividamento (Capítulo V). Em que pese a possibilidade de sua não aprovação, salienta-se que procedimentos 
de repactuação de dívidas já são aplicados em alguma medida, ainda que de maneira não uniforme, por alguns órgãos que compõem o Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, e ainda pelo Judiciário de algumas unidades da federação. O presente estudo justifica-se no contexto da 
existência de uma forte instabilidade econômica no país, e de um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro que não permite solucionar tal 
problemática. O método empregado nesta pesquisa é o hermenêutico. Parte-se da análise de doutrina e legislação pátria correlata ao tema, 
inclusive do referido Projeto de Lei, buscando-se também no direito comparado embasamento necessário para promover estudo sólido e coeso no 
que tange o tratamento do superendividamento do consumidor, em especial do consumidor idoso. As conclusões obtidas até o momento 
apontam para a aprovação imediata do PLS 283/2012, a demonstrar uma inadequação das ações revisionais como mecanismo, por si só, para o 
tratamento global do superendividamento.
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RESUMO

O presente resumo insere-se no âmbito de pesquisa em andamento sobre o tema da efetivação do Direito à Cidade diante da política urbana 
global de revitalização via gentrificação, tendo por objeto o Plano de Revitalização do Centro de Niterói em execução. O objetivo geral é investigar 
e compreender a sua peculiaridade e seus efeitos sociais, especificamente o da ocorrência da gentrificação. Postula-se enquanto hipótese 
principal: a implementação do plano em Niterói insere-se na estratégia urbana global, que tem como dimensão essencial a gentrificação, ao 
expulsar as camadas socialmente desprivilegiadas dos antigos e ditos degradados centros, constituindo-os com novo perfil social, econômico, 
cultural e funcional, contribuindo desta forma para a sua consolidação enquanto fenômeno global. A metodologia utilizada dá-se na perspectiva 
sóciojurídica e interdisciplinar nos campos do Direito Constitucional, do Direito da Cidade, do Urbanismo e da Geografia, envolvendo pesquisa 
qualitativa, através das técnicas de revisão bibliográfica, análise documental e estudo de caso. Acerca da implementação, foram efetivadas as 
seguintes diretrizes urbanas: revitalização da Ilha de Boa Viagem, reforma do MAC no valor de R$ 7 milhões, ordenamento das ruas do Centro de 
Niterói e a entrega de 313 licenças para os ambulantes e sua legalização, autorização da construção de 3 hotéis no Centro e 1 em Boa Viagem, a 
fim de impulsionar o turismo e trazer eventos internacionais, inauguração de dois abrigos no Centro para recolher homens, mulheres e crianças 
em situação de rua. Quanto ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), foram aprovados pelo BIRD os recursos através do financiamento de 540 milhões, 
após o cumprimento da exigida meta fiscal pelo município. Observa-se intensa atuação do Prefeito no âmbito externo, visitando este mês o Centro 
de Operações de Trânsito e Mobilidade de Dijon e a empresa Engie, que venceu a licitação internacional para implantar o sistema VLT na cidade. 
No segundo semestre, uma campanha será divulgada no mundo todo, em cidades como Tóquio, Pequim, Moscou, Paris, Londres e Nova York, de 
divulgação de Niterói e do MAC, visando a repercussão internacional de Niterói e resultados positivos para o turismo e a atração de investimentos 
de empresas globais. Atualmente a pesquisa se direciona ao levantamento do perfil socioeconômico dos bairros que integram o Projeto, o que é 
essencial para o acompanhamento da gentrificação, não sendo possível junto ao TCE/ RJ, pois apenas informa os dados do município em seu 
conjunto, se direcionando então para o IBGE. Como conclusões parciais destaca-se que a Prefeitura vem implementando as diretrizes previstas no 
projeto com ênfase clara na transformação do Município em Cidade atrativa para as grandes empresas globais, inserindo-se no urbanismo global 
ou de resultados, que objetiva a construção de cidades competitivas. Embora com algumas iniciativas sociais, estas estão voltadas para modificar a 
paisagem das ruas do Centro, com o recolhimento dos seus moradores de rua e o ordenamento e legalização dos camelôs, mas pouca atuação nas 
favelas que integram o Centro-  o Morro do Estado e do Arroz -. Por outro lado, ainda não é possível indicar a ocorrência da gentrificação, o que 
exige um período mais longo de pesquisa em torno das modificações socioeconômicas dos bairros advindas da implementação do Projeto objeto 
de estudo. Em desdobramento futuro pretende-se fazer um levantamento junto à Associação do Comércio do Município, a fim de mapear os 
empreendimentos comerciais especificamente nas ruas da Conceição e Amaral Peixoto, definidas no Projeto como os futuros Corredores Culturais 
do Centro, objetivando identificar o surgimento de novos investimentos comerciais e a provável mudança em seu perfil, assim como fotografar e 
mapear os novos prédios em construção no Centro e alterações de estilo.  .
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RESUMO

A pesquisa tem por escopo fomentar a reflexão acerca das eventuais e possíveis consequências da tão aclamada redução da maioridade penal 
como promessa de solução dos problemas concernentes à criminalidade e à violência no País. Tal conjuntura, que alimenta o medo e a 
insegurança da sociedade, acabou por direcionar, ainda que não exclusivamente, o sentimento de revolta da sociedade à cláusula da 
inimputabilidade de crianças e adolescentes, garantida em sede constitucional, que cometem atos análogos às infrações penais, e não são 
alcançados pela legislação penal regular de forma "proporcional" aos seus atos. Há muito a ser sopesado e ponderado: É legítima a utilização, por 
parte do Estado, do medo, numa revisitação ao movimento “Lei e Ordem”, como justificativa para o recrudescimento da repressão penal? Até que 
ponto a mídia é capaz de influenciar, em caráter positivo ou negativo, a discussão ora posta? Quanto corresponde, de fato, a parcela afetada pela 
redução da maioridade penal e quem a compõe? A implantação de um novo sistema carcerário é viável? É constitucional, sob o prisma material, a 
reforma do Texto Magno? Torna-se necessário, portanto, analisar a proposta legislativa sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica 
da Constituição Federal, do microssistema jurídico de proteção e de promoção de direitos das crianças e dos adolescentes e do sistema 
internacional de direitos humanos. Para tanto, a fim de promover um debate acerca da viabilidade, formal e material, da PEC 171/1993, que 
constitui reflexo do movimento de expansão do Direito Penal no Brasil, serão colacionados dados estatísticos e informativos acerca do sistema 
penitenciário brasileiro e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a fim de verificar a plausibilidade da modificação 
constitucional que se pretende. Ademais, serão trazidos apontamentos, com lastro no direito comparado, sobre o tratamento dispensado ao 
menor infrator, sobretudo os limites etários previstos para a inimputabilidade penal e, ainda, um estudo sobre a efetividade da ampliação do 
espectro de incidência do Direito Penal como mecanismo de prevenção à prática de delitos. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a 
revisão bibliográfica – textos doutrinários, artigos científicos, periódicos e legislação vigente – voltada à explicação do problema por meio de 
pesquisas descritiva e explicativa. A primeira modalidade destinada à fundamentação do problema e a segunda à análise e comprovação das 
hipóteses que circundam a tratativa do problema. Nesse sentido, percebe-se que a PEC 171/1993, que versa sobre a redução da maioridade penal, 
propugnando a alteração do artigo 228 da Constituição Federal de 1988 – já aprovada na Câmara dos Deputados e em discussão no Senado 
Federal (PEC 33/2012) – vem acentuando controvérsias e gerando debates acalorados, na medida em que, além de promulgar uma virada no 
sistema jurídico-constitucional dedicado às crianças e aos adolescentes, exigirá vultosos investimentos do Estado no já precário sistema 
penitenciário brasileiro, que conta com aproximadamente 600.000 mil detentos, a partir de um possível recrudescimento legislativo em face do 
adolescente infrator maior de 16 anos, como resposta estatal à redução da violência. A adoção do aparato normativo penal como prima ratio, em 
contraposição à implementação de políticas públicas efetivas que concretizem o rol de direitos fundamentais, representa o surgimento de um 
nítido Estado policial, ideia que não se compatibiliza com o Estado democrático de Direito e corresponde a uma simbólica e ilusória resposta às 
verdadeiras e necessárias demandas sociais, além de vulnerar o “microssistema jurídico dos direitos das minorias”, indo de encontro ao espírito 
que anima o leque de proteção e promoção de direitos e garantias do menor.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo trazer para o leitor um panorama sobre o cenário atual da legislação brasileira no tocante à figura do auto 
de resistência à prisão, desde sua criação sob a égide do regime militar até os dias de hoje, sob a efervescência do tema "direitos humanos". O 
esforço aqui despendido vem no sentido de analisar, sob a perspectiva jurídica e sociológica do Direito, o quadro contemporâneo e as recentes 
alterações da legislação processual penal, propostos pela Comissão Nacional da Verdade - CNV. O ponto central da discussão é a entrada em vigor 
da Resolução nº 2/2016 da Polícia Federal, que suprime o uso do termo “auto de resistência à prisão”, substituindo-o por outros termos que 
melhor se encaixem aos novos paradigmas sociais. Durante a pesquisa foram analisados pontos de vistas antagônicos a respeito do auto de 
resistência, a fim de tentar entender quais serão as mudanças reais com a extinção do termo “auto de resistência”. No mesmo sentido foi 
analisada também a Resolução nº 2 da Polícia Federal e sua possível eficácia do ponto de vista prático e não apenas na no campo da 
nomenclatura. Além da legislação, foram analisados dados estatísticos acerca de casos envolvendo lesões corporais e mortes decorrentes da 
intervenção policial, almejando um resultado que possibilitasse confrontar a localidade e a classe social dos envolvidos, isso num objetivo de 
montar um quadro comparativo dos resultados, pelo qual se possa se discutir a eficácia real das alterações da legislação nas comunidades 
marginalizadas nas grandes cidades. O resultado da pesquisa mostra por que a figura do auto de resistência fomenta a violência arbitrária do 
Estado por meio de seus agentes de segurança e a razão pela qual tais agentes se sentem juridicamente protegidos e inimputáveis para 
cometerem abusos. A pesquisa questiona também a razão pela qual é possível constatar que a alteração proposta pela resolução nº 02/2016 não 
saiu do campo teórico, el sua real intenção ao discutir a alteração terminológica da expressão “auto de resistência à prisão”. Após a análise das 
fontes foi possível concluir que a extinção da figura do auto de resistência à prisão, conforme proposta pela CNV representaria um grande avanço 
em matéria de direitos humanos, desde que se avançasse do campo teórico para o campo da eficácia. A presente pesquisa tem um viés 
metodológico hermenêutico e ampara-se em fontes oficiais, como o Relatório Final da CNV, as legislações específicas (Resolução nº 2/2016 da 
Polícia Federal) e em bibliografia.
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RESUMO

Este trabalho trata de pesquisa de iniciação científica, desenvolvida no ano de 2015 no Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, no curso de 
Direito. Analisa o fracionamento causado pelos debates teóricos sobre o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, sob a perspectiva de que 
nenhuma dessas correntes de pensamento se constitui como uma teoria desprovida de falhas. Tampouco suficiente para que se descartem uma à 
outra, sendo necessária uma leitura sincrética para o encontro da melhor e mais coerente forma de interpretação da Constituição, assim como sua 
consequente aplicação por aqueles que exercem a jurisdição. Nosso país se destaca em âmbito internacional pela diversidade e tamanho de seu 
espaço geográfico, por meio da observância de diferenças tão dispares dentro do mesmo território. A manutenção da paz e da ordem social no 
Brasil só é possível a partir do princípio do pluralismo ensejado por esta realidade, própria de uma sociedade dinâmica e aberta, que certamente 
não comporta uma visão monista em nenhum de seus espectros. Portanto, o que chamou a atenção e despertou o interesse para a investigação e 
o trabalho acadêmico é o fato de que a atuação do Estado no cumprimento da Constituição também não possui uma perspectiva sólida de qual 
seria os limites da ação de cada um dos poderes que o compõem, preponderando hodiernamente um constrangimento naquilo que concerne à 
atuação do poder judiciário ao exercer a jurisdição. O protagonismo do judiciário foi alcançado como uma etapa lógica do desdobramento 
histórico. Se, no Estado Liberal prevalecia a atuação do legislador e, no Estado Social, do administrador, era chegada a hora, no Estado 
Democrático de Direito, de que o Poder Judiciário assumisse um papel mais enfático de garantia dos direitos dos cidadãos, o que outrora ficou 
adstrito à vontade do soberano. Porém, sua qualificação enquanto democrático o coloca em uma situação de constante tensão com os demais 
poderes e, por vezes, de transgressão das fronteiras que limitam seu campo de atuação. Neste diapasão também se mostra presente o pluralismo, 
porém no campo jurídico. Isso porque, atualmente, várias correntes de interpretação do Novo Constitucionalismo determinam maneiras diversas 
de atuação do poder judiciário. Sobre tais correntes cingiu-se a pretensão deste trabalho, analisando de maneira sistemática algumas delas de 
modo a identificar quais são seus alicerces e suas diferenças mais fundamentais. Em que pese a dogmática Constitucional, a depender da vertente 
seguida, não há um diálogo entre as interpretações, por vezes antagônicas. A conclusão não foi atingir o campo da convergência entre elas, mas 
pretendeu traçar um diálogo apto às suas compreensões, para que possamos identificar seus pontos de aproximação e aversão. A metodologia 
utilizada se pautou no estudo de uma bibliografia selecionada, promovendo o debate entre os integrantes do projeto. Como resultado prático, 
houve a apresentação do tema em oficinas da semana jurídica, no seminário da instituição e, ainda, foram oferecidas palestras para o primeiro 
período do curso de Direito.
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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar as situações cotidianas envolvendo empregador e empregado, no que diz respeito ao poder de mando do 
patrão em confronto com o direito constitucional do direito de intimidade do cidadão brasileiro. Tem como objetivo  geral demonstrar que o 
assunto abordado é polêmico, porém, se faz necessário o aprofundamento da discussão considerando que os temas pesquisados são de extrema 
importância para o entendimento de como as relações de emprego devem ser regidas e quais os direitos já adquiridos pelos empregados, frente à 
conquista do devido respeito a sua individualidade e intimidade. A proteção que se objetiva demonstrar tem sua base na Constituição Federal de 
1988, na Consolidação das Leis do Trabalho e nos princípios que regem do Direito do Trabalho. O poder diretivo do empregador deve ser exercido 
de forma respeitosa e profissional, não ultrapassando os limites impostos pela lei e pelos princípios aplicados à espécie. Dessa forma, procura-se 
analisar situações em que diferentes padrões culturais e/ou pessoais entre empregado e empregador afetam as relações profissionais. Entre os 
casos típicos à análise, pode-se destacar empregados que possuem religião ou opção sexual diferente dos empregadores, empregados que 
expõem suas intimidades nas redes sociais e que acabam por se prejudicar no ambiente de trabalho; bem como empregadores que solicitam no 
ato da admissão declarações de antecedentes criminais, atestado de gravidez, consulta aos órgãos de proteção ao crédito e exigência de exames 
de doenças sexualmente transmissíveis como condição para contratar. O respeito a essas diferenças é de extrema importância para uma relação 
produtiva e harmoniosa entre empregado e empregador; devendo prevalecer o direito constitucional da intimidade do colaborador. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foram pesquisas bibliográficas, documental, pura e quantitativa. Como 
resultado objetiva-se conscientizar o empregador que a relação de emprego, apesar da existência inegável do poder de direção do patrão, é 
pautada pelo respeito à dignidade do trabalhador e direito da intimidade e que esta relação deve ser vista para além da obtenção de lucros, 
geração de empregos e fomentação da economia, pois como um ente social que desempenha importante papel na sociedade constitui-se em meio 
de inserção social e identificação pessoal do trabalhador, exercendo uma inegável função social. Conscientizar o empregador da proteção legal de 
seus empregados frente ao ordenamento jurídico brasileiro é uma tarefa árdua. Assim, delinear os limites do poder diretivo é de extrema 
relevância, principalmente sob a ótica do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana do respeito ao direito à intimidade do empregado. Conclui-se 
que todo trabalhador deve ser respeitado não só na condição de empregado, mas também como indivíduo, uma vez que a dignidade humana e o 
direito de intimidade são valores fundantes de todo o ordenamento jurídico. Tem-se, assim, que o poder diretivo não é absoluto, pois o 
empregador dirige a prestação de serviço e não a vida do empregado, devendo ser assegurada a garantia de que os indivíduos vivam livremente, 
em estado de igualdade e respeito. Em nome do poder de direção não pode o empregador violar direitos fundamentais, devendo referido poder 
ser pautado nas garantias constitucionais.
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Título: O RECONHECIMENTO DA SENCIENCIA DOS AANIMAIS PARA EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 82

RESUMO

O presente estudo sobre a equiparação dos seres sencientes aos seres humanos, tem como objetivo mostrar e analisar a forma de lidar da 
sociedade com os animais não humanos e o reflexo da evolução dos direitos ambientais na extinção do antropocentrismo. Para tanto, trarei 
reflexões sobre a temática visando aproximação de espécies distintas das nossas e considerando os animais como sujeitos com moral ante a 
necessidade do reconhecimento destes como seres sencientes. No âmbito do reconhecimento desses direitos, antes de adentrar no tema 
senciencia dos animais, importante se faz destacar os termos mais utilizados na temática, quais sejam: antropocentrismo puro, antropocentrismo 
Inter geracional e não–antropocentrismo. Nos referindo ao antropocentrismo puro, estamos diante da concentração do reconhecimento da 
superioridade do ser humano, face ao meio ambiente. Já no antropocentrismo Inter geracional, observamos a proteção ao meio ambiente com 
foco nas gerações futuras, não reconhecendo diretamente o direito intrínseco de cada ser vivo. Por sua vez, o modelo não-antropocêntrico, base 
para o estudo, refere-se a necessidade do tratamento humanitário aos seres vivos, levando em consideração não apenas a importante proteção 
do meio ambiente, com objetivo de resguardar direitos das gerações futuras, mas também o seu foco principal no próprio bem estar do animal, 
resultando em uma relação mais humanitária entre o homem e o meio ambiente. Analisando estas três linhas, nota-se que o direito ambiental 
evolui em fases e atualmente, nos encontramos na fase do antropocentrismo Inter geracional, o qual possui como palavra-chave a conservação 
por meio de regras para a utilização dos recursos naturais de forma racional, visando a sustentabilidade e garantia de bem estar nos anos futuros. 
Os países, Equador e México, são uns dos mais desenvolvidos nos direitos da natureza e adotam o modelo da 3ª fase do reconhecimento dos 
direitos ambientais, embasando seus projetos no não-antropocentrismo, o qual foca-se na preservação do meio ambiente, determinando com 
suas leis a intocabilidade para a proteção integral do ecossistema, sustentando a preservação da natureza, reconhecendo os seres vivos como 
seres de direito. Hoje, muito se discute a tese do objetivo do Direito da Natureza, com enfoque, na proteção à biodiversidade, analisando-a como 
titular de direito intrínseco, independente da sua utilidade para homens. Observa-se que a Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito 
fundamental ao meio ambiente, defendendo que os seres vivos possuem diversos direitos, inclusive aqueles de não serem submetidos à 
tratamento cruel, com maus tratos, humilhações e violações. Diversos países, adotam a evolução do direito por meio de tratados, declarações e 
leis são criadas objetivando o reconhecimento da se ciência dos animais. No Brasil, existem em tramite vários projetos de leis, contudo, ainda é 
notória a deficiência legislativa, tendo em vista o projeto em tramite no Senado, proposto pelo Sen. Antônio Anastásia, o qual discorre a respeito 
do reconhecimento dos animais não mais como coisas (sujeito valor econômico), mas sim como bens, estando ligados diretamente a patrimônio. 
Pode-se dizer que a visão do projeto de lei está atada ao modelo da teoria do antropocentrismo puro, o qual se funda com base nos pensamentos 
de Aristóteles, o qual dizia que não havia sentido nos maus tratos aos animais, visto que o meio ambiente como um todo era propriedade dos 
seres humanos e sendo esses seres vivos degradados, haveria uma baixa patrimonial, não existindo sentido no uso desmedido das riquezas 
naturais e crueldade aos animais. O objetivo é que enquanto não houver o integral reconhecimento dos animais como seres sencientes, e o 
alcance do respeito à natureza na acepção do termo, não se pode afirmar que as normas estabelecidas na C.F. realmente respeitam a todas as 
formas de vida. Deve-se entender que os direitos fundamentais estendem-se a todos e não apenas aos seres human
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RESUMO

O Direito, como conjunto de normas deve acompanhar as mudanças sofridas pela sociedade, de forma a preservar seus valores e anseios, razão 
pela qual não se esgota com a mera aplicação da lei ao caso concreto pelo Poder Judiciário. O Estado Democrático de Direito organizado através 
da tripartição de poderes tem a missão de, através da atuação do Poder Judiciário, aplicar o Direito, defendendo consequentemente as liberdades 
e responsabilidades individuais e sociais através da observância dos ditames constitucionais. Um dos desafios do Poder Judiciário para fazer justiça 
é dar celeridade as suas decisões, sob pena do direito perecer diante de uma morosidade desmotivada. Ademais, objetivamos encontrar maneiras 
do magistrado se afastar de seu subjetivismo, dos seus pré-conceitos para aproximar-se ao julgar com fulcro apenas nas provas que lhes são 
postas para a formação, na norma vigente. Buscou-se encontrar os limites entre a discricionariedade e a arbitrariedade no julgar, analisados a 
partir da obtenção da justiça como o fim máximo a ser buscado pelo julgador. Um outro desafio a ser superado é bem definir os limites da 
alteração informal da Constituição pelo Poder Judiciário na análise de uma caso concreto, temática esta que deve ser analisada com cautela, 
diante do risco que o mau uso deste fenômeno social e jurídico pela Suprema Corte pode causar ao sistema democrático. Desta feita, indaga-se na 
pesquisa qual o real papel do magistrado na modernidade, sua legitimidade e os limites da discricionariedade em seu papel interpretativo. Até que 
ponto a necessidade de respostas rápidas e soluções adequadas e eficazes aos problemas sociais e jurídicos, podem legitimamente, servir de 
fundamento para alterar o modo de pensar e agir dos magistrados, que, abandonam uma postura passiva e assumem a responsabilidade 
institucional e política de garantir e efetivar os comandos constitucionais sem contudo afrontar os primados da segurança jurídica e da tripartição 
dos poderes. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, análise de decisões jurisprudenciais, e pesquisa de campo qualitativa com 
entrevistas a magistrados de primeiro grau atuantes na capital do Estado. Como resultado observou-se que os magistrados entendem como ponto 
convergente, a necessidade de ampliação da confiança da sociedade no Poder Judiciário através do prolação de decisões que reflitam os anseios 
sociais, associadas ao postulado da segurança jurídica. Observou-se ainda que as principais fragilidades a serem superadas pela sociedade 
democrática moderna é a burocracia, o excessivo número de leis, a falta de igualdade, a corrupção. A aplicação do direito deverá funcionar como 
vetor de garantia para a preservação da democracia e da salutar convivência em sociedade sob o manto da Constituição. Infelizmente não existe o 
juiz Hércules criado por Dworkin em O Espírito das Leis, juiz este idealizado com capacidade sobre-humana e paciência infinita. Concluiu-se que há 
a necessidade de uma ponderação de critérios interpretativos no caso concreto, que começa com a análise do sentido literal da norma, mas não 
pode ai se esgotar. A justiça deve ser entendida como a busca pelo bem comum e respeito aos direitos e garantias fundamentais defendidas pelo 
Estado Constitucional para a vida em sociedade equilibrada e é guiado por este ideal de Justiça que o Poder Judiciário deverá julgar.
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RESUMO

O presente trabalho visa traçar reflexões sobre os desafios para reutilização da água de chuva, a partir das determinantes da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e a percepção de que a água doce é um recurso finito e vulnerável. Partindo-se da premissa que a vida e os ecossistemas 
terrestres estão ameaçados, a não ser que os recursos hídricos sejam gerenciados de forma mais efetiva no presente e no futuro. A Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, descreve  que  a  água  da  chuva  pode  ser  captada  de  telhados, do  
chão e  do  solo, armazenada  e/ou  infiltrada  de  forma  segura,  sendo tratada conforme requerido  pelo  uso  final  e utilizada  no  seu  potencial  
pleno, substituindo ou suplementando outras  fontes  atualmente usadas, antes de ser finalmente dispensada. As experiências nos conduzem à 
captação e ao manejo da água de chuva para fins humano e agrícola. No momento, diferentes e bem sucedidas experiências estão sendo 
implementadas em vários países desenvolvidos. Na região semiárida brasileira esta também já é uma realidade, a exemplo do Programa de um 
Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). (ABCMAC, 2016). Nesse sentido, quer seja para o armazenamento e o 
consumo, quer seja para redução dos impactos negativos, da não reutilização da água, a adoção de práticas e tecnologias de manejo de água de 
chuvas nas zonas urbanas, tais como a instalação de sistemas de captação nas edificações e o aumento da cobertura vegetal, deve ser 
intensificada. Inicialmente busquei realizar um levantamento da existência de estudos sobre a temática, na Universidade Federal do Amapá e no 
Instituto de Estudos e Pesquisa do Amapá – IEPA. A percepção desta tentativa é que poucos estudos ainda existem neste sentido, o que reflete uns 
dos primeiros desafios a serem superados para implantação de uma política consistente de aproveitamento da água de chuva, que é o 
conhecimento e a conscientização para os benefícios no reuso de água de chuva. Para construir um marco contextual do Amapá, foi realizada uma 
visita com entrevista a partir de perguntas fechadas, ao Núcleo de Hidrometerologia do IEPA–NHMET. Com os dados coletados , verificou-se que a 
Região do extremo norte compreendendo os municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque formam a região que mais chove na América Latina, 
apresentando uma média anual de 3.000 mm de precipitação, o que se apresenta como características favoráveis a captação de água de chuva. 
Em Macapá, a reutilização da água de chuva,ainda não é pauta de discussões dos órgãos gerenciadores da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
A população apresenta o pouco conhecimento sobre o assunto, o que se justifica pela inexistência de pesquisas ou estudos acadêmicos a respeito. 
Em uma análise reflexiva e não conclusiva, o Estado do Amapá, por nele existir uma malha hídrica que supre as necessidades essenciais da 
população e caracterizada por cidades cercadas ou próxima a rios,tem capacidade hídrica muito grande, com muitos rios a partir de sua fonte 
mátria de água potável, o que acaba por suprir as necessidades essenciais hídricas do Estado, e ainda não se desenvolveu uma conscientização no 
sentido da sustentabilidade da água, do seu reaproveitamento e da diminuição ou economia no uso de água potável no Estado do Amapá.
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RESUMO

Os recursos hídricos servem para uma multiplicidade de funções, além do consumo humano e animal. A Lei 9.433/97 traz em sua dimensão 
objetivos próprios, que têm como escopo a manutenção do desenvolvimento sustentável, como dispõe o art. 225, caput, da CRFB/1988. Bem 
como a utilização racional desses recursos para às presentes e futuras gerações. Sendo a água uma dos elementos do meio ambiente, tratando-se 
de um bem corpóreo, inalienável, pois sua outorga não implica a alienação (art.18 da Lei 9.433/97). É um bem de uso comum do povo. O Poder 
Público é apenas gestor dos recursos hídricos. Legalmente a água é um recurso natural limitado. E compete a União definir os critérios de outorga 
dos direitos de uso dos recursos hídricos (art. 21, XIX, da CRFB/88). Com já mencionado a outorga é o consentimento, a concessão, a aprovação. 
Assim para a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos faz-se necessário o consentimento do Poder Executivo Federal (art. 29, II da Lei 
9.433/97) e dos Poderes Executivos Estaduais (art. 30, I, da Lei (9.433/97). Dentre os usos múltiplos da água está à produção de energia elétrica, o 
Brasil tem expressivo potencial para explorar esse tipo de energia. Contudo sua maior capacidade encontra-se na Amazônia, e o Estado do Amapá 
se destaca por apresentar em sua dimensão geográfica hídrica privilegiada e apta a exploração de energia. Entretanto, construção de uma Usina 
Hidrelétrica pode trazer danos irreversíveis ao meio ambiente. O assunto é de suma importância que a Constituição federal de 1988, lei maior de 
nosso ordenamento jurídico, exige que seja feito estudo prévio do impacto ambiental a ser exigido antes da implantação do empreendimento, 
quando a atividade for de significativa degradação ao meio ambiente. O presente artigo tem por escopo analisar a efetividade do EIA/RIMA, na 
construção da Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão no Município de Ferreira Gomes no Estado do Amapá, verificar quais os bens ambientais 
tutelados e atingidos pelo empreendimento. E identificar quais os princípios constitucionais ambientais que devem ser observados na implantação 
de uma usina hidrelétrica. Para a constatação do devido estudo, a metodologia de pesquisa aplicada ao caso concreto, foram às qualitativas e 
quantitativas, bem como foram utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica com suporte em análises documentais fornecidas pelo 
Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Amapá, Termo de Ajustamento de Conduta nº 02/2015 e Licenciamento Ambiental da 
referida empresa além de sítios de internet, doutrinas, jurisprudências e artigos científicos publicados. A Usina Hidrelétrica supracitada foi 
construída com a finalidade de interligar o sistema nacional de energia elétrica, localizando-se no Município de Ferreira Gomes no centro-oeste do 
Estado do Amapá, na BR- 156, KM 346/348 a margem esquerda do Rio Araguari. Após estudos realizados, constatou-se a ineficiência do EIA/RIMA, 
pois este mostrou-se insuficiente para prever a ruptura da barragem, ocasionando uma grande enchente do Rio Araguari e alagamento de grande 
parte do município de Ferreira Gomes, no ano de 2015. Fato que gerou danos materiais e ambientais para aquela população. E juridicamente 
resultou no TAC de nº 02/2015 e a suspensão das obras, para novas perícias e estudos dos impactos causados, pedido este feito pelo Ministério 
Público Federal e Ministério Público do Amapá. A instalação de uma hidrelétrica traz inúmeros benefícios, mas também uma somatória de 
prejuízos, razão pela qual se exige o EPIA/RIMA, antes do licenciamento, com as medidas mitigadoras e compensatórias. Devido as inúmeras 
interferências do homem no meio ambiente, procurando produtos e subprodutos para atender as necessidades infindáveis de consumo, sem 
tomar as precauções, gerando consequências irreparáveis para as populações.
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RESUMO

Os movimentos sociais brasileiros permeiam toda a história do país com suas reivindicações. Não há um só período da história brasileira sem a 
participação de algum movimento social. O que muda, no entanto, são seus objetivos, suas reivindicações e a maneira de atuarem. Décadas atrás, 
por exemplo, os movimentos eram organizados sob as ordens de líderes, possuíam sede própria e atuavam com agendas bem delineadas que os 
distinguiam dos demais. Mas, com o passar dos anos, devido a uma série de circunstâncias profundamente estudadas pela sociologia do direito, 
tais movimentos mudaram suas características. Passaram a atuar de maneira descentralizada, sem local próprio, sem liderança específica (em 
regra), e com a crescente influência de mídias sociais e da internet, houve uma proliferação de movimentos muito característicos, que refletem, 
em suma, uma nova visão de direitos que hoje se busca efetivar. Essa nova visão de direitos se deu, em grande parte, e principalmente, pela 
edição da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Isto porque, a carta magna trouxe consigo direitos e garantias que 
constam no papel mas não foram efetivados na realidade. Tais direitos constitucionais foram adquiridos depois de lutas e reivindicações desses 
movimentos. A pressão social aglutinada nesses atores sociais, fez com que a constituinte de 1987 trouxesse à tona variadas categorias de direitos 
individuais, sociais, políticos, entre outros. Contudo, na espera pela efetivação dos direitos formalmente conquistados, a sociedade se frustrou ao 
esperar pelo poder legislativo que, devido aos problemas que lhe são próprios, não acompanhou os anseios sociais. Surgiu então uma curva no 
caminho desses movimentos. Tal curva se direcionou ao Judiciário. Outro poder da república que tem como escopo, também, a efetivação de 
direitos com base na constituição, pois são, por critério constitucional, intérpretes e aplicadores da carta política. Desse modo, utilizando-se de 
instrumentos processuais inaugurados na constituição cidadã de 1988, tais como o amicus curiae e as audiências públicas, esses movimentos 
migraram para o âmbito do judiciário, especificamente atuando no Supremo Tribunal Federal. Esse foi um dos motivos que fez a corte suprema 
mudar tanto sua administração quanto sua atuação jurídica nas causas em apreciação, dando, agora, um olhar duplo, qual seja, a observância e 
efetivação de direitos constitucionais e o equilíbrio destes com a realidade social. É dessa perspectiva que nasce a análise da influência dos 
movimentos sociais na formação das decisões no Supremo Tribunal Federal. A participação de atores sociais na formação da decisão, além de 
democratizar o processo, legitima o judiciário a legislar (reinterpretando a norma constitucional e aplicando-a) e dá qualidade às decisões, na 
medida em que o juiz não é detentor de todo o conhecimento, principalmente daqueles que escapam ao ramo jurídico. A conclusão a que se 
chega no andamento da análise, já que o objeto de estudo do presente trabalho é um Recurso Extraordinário sob o nº. 635.659 ainda em 
tramitação no supremo, é que os movimentos sociais concretizam, no mínimo, a participação social na concretização de direitos. E não há falar em 
prejudicialidade, apenas em contribuição essencial para uma decisão judicial capaz de atender aos fins estabelecidos na Carta Magna. Chegou-se, 
portanto, a esta conclusão, utilizando-se da pesquisa empírica, ou seja, através da leitura de documentos e dados do processo analisado. Por fim, 
até o momento, três ministros se pronunciaram a respeito do recurso, sempre considerando os argumentos trazidos pelos movimentos sociais, o 
que revela, em síntese, que há influência indireta na formação da decisão dos ministros e, portanto, há impacto direto desses movimentos sociais 
na efetivação de direitos formalmente constituídos. São atores de uma peça teatral ainda em cartaz: a realização do espírito democrático de 
direito nas instituições.
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Título: PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO MECANISMO PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL84

RESUMO

A Constituição Federal de 1988 consagrou o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental do homem. Assim, 
preservar o meio natural para as presentes e futuras gerações é um dever do Estado e da sociedade como um todo. Neste contexto, vários 
mecanismos foram criados visando combater ou mitigar a degradação ambiental desenfreada. Ocorre que, até os dias atuais, nenhum mecanismo 
foi capaz de proteger, satisfatoriamente, os recursos naturais, motivo pelo qual estudiosos de todo o mundo não cessam de buscar novos 
instrumentos que possam atender as demandas ecológicas de forma satisfatória. Desta feita, buscou analisar no presente trabalho o PSA –
Pagamentos por Serviços Ambientais – instrumento econômico-ambiental, ainda pouco utilizado no Brasil, tendo em vista sua recente criação. 
Diante da carência de estudos a respeito do PSA, surgiu o seguinte questionamento: O PSA é capaz de promover o desenvolvimento sustentável? 
Para responder a tal questionamento faz-se necessário entender o que é desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável visa 
promover um desenvolvimento econômico e social atrelado a proteção dos recursos naturais. PSA, por sua vez, é um instrumento econômico que 
tem como objetivo retribuir aqueles que auxiliam a natureza a prestar seus serviços ambientais. O PSA pode ser privado ou público, neste último o 
Poder Público concederá benefícios – financeiros, creditícios, tributários, etc – ao benfeitor do meio natural, visando estimular práticas mais 
sustentáveis. A metodologia utilizada na pesquisa foi descritiva, visto que a pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de analisar se os 
programas de PSA públicos, já empregados no Brasil, promovem – ou não – o desenvolvimento sustentável. E, a partir da metodologia empregada, 
conclui-se que o PSA é capaz de promover o desenvolvimento sustentável, vez que tem capacidade de estimular o desenvolvimento em seu 
aspecto social, na medida em que os incentivos, que nem sempre são monetários, podem consisti em prestação de serviços de saúde, educação, 
saneamento, dentre outros, proporcionando, assim, uma melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Estimula também o desenvolvimento 
econômico, já que viabiliza a criação de novos mercados, gerando empregos e renda, além de promover a inclusão econômica dos beneficiários, 
aumentando o potencial econômico das comunidades onde o PSA é empregado. Ademais, o PSA estimula a proteção do meio ambiente, na 
medida em que induz, através dos incentivos sociais e financeiros, a prática de atividades e atitudes conservacionistas. No entanto, no Brasil, os 
programas de PSA ainda enfrentam algumas dificuldades em sua execução, tais como altos custos de implementação, vez que para que um 
programa de PSA seja introduzido em uma comunidade ou empresa faz-se necessário o emprego de tecnologia e pessoal qualificado. Outra 
dificuldade que o PSA enfrenta é necessidade do envolvimento dos beneficiários para o efetivo sucesso do programa, sendo que este trabalho de 
convencimento é custoso e gradual.
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JURISDICIONAL
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente no que se refere às indenizações por danos morais em 
processos judiciais de matéria consumerista. Pretende-se analisar se a “indústria do dano moral” motiva ou inibe o pequeno consumidor na busca 
do ressarcimento quando se vê sofrendo um dano de consumo. Difícil vislumbrar que todos os problemas que acometem esses consumidores em 
suas relações consumeristas dariam ensejo à referida indenização. Isso porque há de se apurar a efetiva ocorrência do dano, averiguar a 
profundidade com que esse dano atingiu a pessoa do consumidor, assim como ter em mente a finalidade da indenização por danos morais. O 
objetivo principal do presente trabalho reside em verificar se o princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição estão tendo 
efetividade quando aplicados na vida real dos usuários ou se o fato de o Poder Judiciário estar tentando diminuir a judicialização de questões mais 
simples, impondo indenizações pífias ou negando compensações por danos morais, afasta o consumidor dos tribunais. E, partindo de tal 
questionamento, se têm como objetivos secundários (i) identificar as intenções dos consumidores quando buscam a prestação jurisdicional, (ii) 
analisar os objetivos e a finalidade da criação do Grupo de Trabalho Contra Fraudes em Processos de Negativação e seus impactos nos Juizados 
Especiais Cíveis, (iii) pontuar se a prestação jurisdicional se dá de forma eficaz e satisfativa, e (iv) concluir se com a aplicação da sentença da forma 
que hoje vem sendo proferida pelos juízes dos órgãos em comento realmente se alcançam os princípios de Justiça que se espera quando da 
prestação jurisdicional. Como metodologia, busca-se pesquisa de campo, pesquisa documental e consulta a material bibliográfico. Considerando 
que se trata de pesquisa ainda em andamento, preparatória para elaboração de TCC em instituição de ensino superior, o trabalho ainda se 
encontra em andamento e, até a presente data, percebe-se que, de uma forma geral, devido à banalização das sentenças que determinam ínfimas 
condenações em danos morais, estas não têm se prestado a atender à efetividade que o consumidor de menor poder aquisitivo espera do Poder 
Judiciário, o que fragiliza esses atores sociais, que chegam a, muitas vezes, abrir mão de um direito próprio, considerando a forma de prestação 
jurisdicional que vem sendo implementada. Por outro lado, assiste razão ao Poder Judiciário ao tentar frear a “indústria do dano moral”, visto que 
há bastantes indícios, e alguns fatos comprovados de tentativa de enriquecimento ilícito por meio de ações judiciais em que se pretende 
compensação por danos morais que, sequer ocorreram na realidade. Por este motivo é que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de 
Justiça recentemente editou a Portaria 231/2016, criando o Grupo de Trabalho para averiguar eventuais irregularidades na propositura de ações 
nos Juizados Especiais Cíveis, justamente para que o referido órgão possa identificar anormalidades fraudulentas no ajuizamento de ações 
consumeristas, e, a partir daí, minimizar a ocorrência daqueles que querem, com ações desleais e irregulares, assoberbar o judiciário. Há 
necessidade de se analisar o tema de forma a verificar se a “indústria do dano moral” faz com que a busca da efetiva prestação jurisdicional acabe 
por se tornar uma mera ilusão, pois, ao se vislumbrar resgate ao dano sofrido, se tem que o mesmo não é respeitado em sua integralidade, se 
olvidando do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e fazendo com que os pequenos consumidores sejam os maiores 
prejudicados, tendo seus direitos vilipendiados na essência na tentativa de recomposição das suas perdas. Desta forma, ao que parece até o 
momento, a essência do direito fica esquecida, não passando de letra morta.
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Título: PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E A ADVOCACIA TRABALHISTA PREVENTIVA 86

RESUMO

O presente trabalho é resultado do grupo de pesquisa ADVOCACIA TRABALHISTA PREVENTIVA, projeto este que buscou analisar a melhor maneira 
das empresas cuidarem de seus empregados estimulando-os e evitando ações trabalhistas, o chamado passivo trabalhista. Dentre os pontos 
pesquisados achou-se importante focar e aprofundar o tema A implantação de um Plano de Cargos e Salários. Referido plano engloba dois 
aspectos: a eficaz gestão dos seus recursos humanos e a prevenção das demandas judiciais no que se refere à equiparação salarial, prevista no art. 
461 da CLT, mais especificamente no parágrafo 2. Quanto a gestão dos recursos humanos tem-se que, atrair e reter mão-de-obra qualificada é 
algo que as organizações buscam como um meio de se fortalecerem em meio à dinâmica do mercado e à forte concorrência. Para atrair essa mão-
de-obra é necessário que a organização tenha o que oferecer. Evidentemente que cabe a cada profissional administrar e planejar a própria 
carreira, investindo em formação e conhecimento. Quanto a prevenção de demandas judiciais tem-se que a advocacia trabalhista preventiva, que 
é o foco desse texto, tem como um dos principais pilares a questão da Equiparação Salarial, que é tema constantemente trazido à baila pelos 
reclamantes. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 461 caput, é claro ao dizer que para aqueles que fazem o mesmo trabalho, com a 
mesma perfeição técnica, trabalhem para o mesmo empregador e esse trabalho seja feito na mesma localidade, o salário deve ser igual, não 
podendo haver distinção quanto a sexo, idade ou nacionalidade.  Porém o parágrafo 2 faz uma ressalva ao previsto no caput, já que diz que se a 
empresa mantiver seus empregados organizados em quadro de carreira, o previsto no caput não prevalecerá. É justamente nesse parágrafo que 
reside a principal ferramenta da defesa, quando se pleiteia equiparação salarial. Esta se observa principalmente quando, desligado da empresa, o 
trabalhador ajuíza reclamatória trabalhista requerendo essa equiparação com outro empregado que está trabalhando ou que tenha trabalhado na 
empresa, o qual é utilizado como paradigma. Para tanto, é necessário que se encontrem alguns requisitos para reconhecimento da equiparação 
salarial: identidade de função, onde observa-se que há clara diferença entre função e cargo, pois está se refere às atividades efetivamente 
desempenhadas pelo empregado enquanto a outra apenas pode estar registrado em sua CTPS com um determinado cargo e desempenha 
atividade distinta do que se espera do descritivo do cargo. Ainda, que o serviço seja de igual valor, ou seja prestado com igual produtividade e a 
mesma perfeição técnica. Também exige a legislação que o serviço seja prestado ao mesmo empregador, que é aquela figura descrita no art. 2 da 
CLT, que o serviço seja prestado na mesma localidade. Já que para localidades diferentes defronta-se com condições diferentes, principalmente no 
que se refere ao custo de vida e que não haja diferença do tempo de serviço entre os empregados, na mesma função, superior a dois anos. Note-
se que, havendo diferença superior a dois anos, não há como se falar em equiparação. Fundamental destacar que, além desses requisitos acima 
elencados, é necessário que o empregado reclamante e o paradigma tenham laborado na empresa, exercendo a mesma função simultaneamente. 
Ou seja, sem essa simultaneidade não cabe equiparação salarial. Em suma, esse é o principal motivo, do ponto de vista jurídico, para que a 
empresa implante um Plano de Cargos e Salários, reduzindo assim suas demandas judiciais, passivo trabalhista, e em contra partida melhorando a 
gestão de recursos humanos.
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RESUMO

A concepção de trabalho escravo associada à ideia de um trabalhador acorrentado em uma senzala, tal como ocorria no passado, está superada. 
Entretanto, evidenciam-se na contemporaneidade, significativas alterações nas estratégias de controle e formas de exploração do trabalho, 
destacando-se a recriação de práticas ilícitas associadas à redução de seres humanos à condição análoga a de escravo. O termo “trabalho escravo 
contemporâneo” designa o trabalho em que o desrespeito às garantias constitucionais mínimas dos trabalhadores atinge a sua condição humana e 
a sua dignidade, retirando-lhes a liberdade inerente aos demais trabalhadores (ir, permanecer, continuar laborando ou não). Na adoção de tais 
formas aviltantes de trabalho os empregadores utilizam diversas modalidades de coação, inclusive, as elencadas no art. 149 do Código Penal 
Brasileiro. O presente trabalho origina-se de pesquisa bibliográfica, documental e de fontes midiáticas, em realização no curso de Mestrado em 
Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. O objetivo é situar o protagonismo de segmentos da sociedade civil na 
prevenção e combate ao trabalho escravo contemporâneo, assim como as respostas do Estado brasileiro direcionadas a tal finalidade em dois 
períodos: de 1970 a 2002 e após 2003. No primeiro período, que inclui parte do regime militar, as mobilizações e denúncias partiram da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CTA), e algumas delas dirigiram-se a organismos internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU) Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização Internacional do Trabalho (OIT). Entretanto, 
somente em 1995, um ano após denúncia feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, decorrente da omissão do Brasil diante do 
emblemático caso “Zé Pereira”, o governo brasileiro reconheceu a existência dessa forma aviltante de trabalho no país e criou a primeira medida 
governamental preventiva e/ou repressiva ao constituir o Grupo Interministerial para Erradicação do Trabalho Forçado (GERTRAF), sem resultados 
significativos. Após 2003, os governos brasileiros, contando com a participação da sociedade civil, propuseram políticas públicas de combate às 
práticas análogas às do trabalho escravo, conseguindo resultados como o resgate de trabalhadores e a criação de programas de prevenção, como 
os “territórios da cidadania” em áreas exportadoras de trabalhadores. Destacam-se, entre as estratégias de prevenção e repressão de tais práticas: 
medidas judiciais (Ações Civis Públicas, Ações por Dano Moral Coletivo e Tutelas Inibitórias) e extrajudiciais (Grupo Especial de Fiscalização Móvel, 
cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo na “lista suja” do Ministério do Trabalho e 
Emprego, a assinatura de Termos de Ajuste de Conduta e o pagamento de seguro desemprego). Tais estratégias, como outras previstas nos atuais 
Planos de Erradicação do Trabalho Escravo, vêm sendo construídas socialmente desde as primeiras mobilizações havidas na década de 1970 e a 
cada dia se ampliam. Conclui-se que as generalizações do senso comum sobre a permanência de uma mentalidade escravagista no país são apenas 
pontos de partida para que se busque, por meio da pesquisa, a compreensão específica das tramas que constituem o trabalho escravo 
contemporâneo para, desse modo, oferecer apoio às estratégias supramencionadas.
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Título: POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO: A CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS NA AMAZONIA LOCAL 87

RESUMO

A realização e a execução de  POLÍTICAS PÚBLICAS na Amazônia nunca foi uma atividade livre de especulações e interesses por diversas vezes 
escusos e sorrateiros, não só pela imensidão das riquezas que esta parte do Brasil abriga, como também pela facilidade de desvios possíveis , 
diante da fragilidade de fiscalização e de acompanhamento pelos cidadãos, os quais deveriam ser os maiores interessados. Esta pesquisa procurou  
responder quais os reais impactos da Estruturação político administrativa na gestão dos contratos públicos  na  Amazônia, tendo por base a 
evolução  do Estado  de Direito sob a perspectiva da missão de desenvolver novos  recursos,  a partir dos recursos existentes. Para tanto, a 
investigação voltou-se  para a maior cidade do Estado do Pará, em contingente populacional da Região, Belém. Lançou-se  um olhar crítico sobre o 
fenômeno das estruturas politicas de contratação formuladas pelo  Estado , procurando identificar os mecanismos de gerenciamento das 
necessidades públicas, as características de seus tutores, as condições financeiras e  econômicas que fomentaram  os contratos lavrados pela 
administração de recursos públicos a partir das politicas do executivo nos anos de 2010 a 2015. Buscou-se   indicar se a forma de processamento 
das atividades estatais apresentaram -se como as mais indicadas  para enfrentamento das questões que norteiam a carência local no que diz 
respeito à gestão dos recursos, logística, ética e  responsabilidade  social. Portanto, mediante a coleta de dados obtidos em campo, procurou-se  
estabelecer as eventuais conexões do fenômeno da contratualização de resultados  com suas conseqüências práticas na vida urbana de uma parte 
considerável da Amazônia, para, a partir dessas interseções, realizarem-se possíveis inferências de alcance geral, contribuindo-se, destarte, para 
uma melhor compreensão da realidade contemporânea. Trata-se, desse modo, de uma pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar, diante de seu 
caráter, e diante das exigências de saber jurídico. - Objetivo geral: Apresentar o sistema de gerenciamento administrativo, político  e financeiro dos 
contratos lavrados pelo poder publico no município Belém , no período de 2010 a 2015,   face às principais estruturas do Estado e poder, bem 
como suas dificuldades e impasses  para consolidação dos direitos que ensejaram as necessidades de contratação pelo Estado, com   ENFOQUE  
NA REALIDADE  LOCAL- Belém. -Objetivos específicos : I -Oferecer um panorama da contratualização de resultados praticada pela Amazônia Local, 
no ultimo quadriênio orçamentário. II - Apresentar o sistema de gerenciamento e acompanhamento dos contratos públicos lavrados na Amazonia 
local. III- indicar quais os  direitos e demandas mais  questionados pelas massas  necessitadas de políticas públicas no município Belém. A pesquisa 
apresentou resultados surpreendentes no quesito "legalidade", verificou-se que, muito embora a regra geral de gastos públicos esteja clara na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, dentre outras legislações aplicáveis, o municipio objeto da pesquisa, ainda pratica negociatas e informalidades que 
comprometem a boa realização e execução orçamentária. Ainda outro aspecto de relevancia observado na pesquisa foi o fato de que os cidadãos, 
principais interessados nos recursos publicos, estão alheios aos rumos da vida pública na Amazônia  e, por isso, desconhecem qualquer forma de 
análise e existência dos contratos públicos a eles direcionados no municipio Belém. Na realização das ações de campo verificou-se que as 
condições criadas pelo Estado para "mascarar" resultados direciona-se  para evitar  confronto direto com os problemas da realidade social, política 
e econômica da Região Amazônica no que diz respeito à  contratualização de resultados e suas vertentes.
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RESUMO

A execução deste projeto possibilitará que tanto a Universidade, quanto o Poder Executivo Municipal de Itaperuna-RJ possam atender, de forma 
regional, as obrigações e diretrizes previstas em diversos diplomas normativos vigentes que tratam, especificamente da educação em Direitos 
Humanos. Citem-se, a título exemplificativo, o art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Diretrizes Nacionais para a Educação dos 
Direitos Humanos (Resolução 001/2012 - MEC), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH-3) e Plano Nacional de Educação 
(PNE-2014), Diretrizes 13, 14 e 15 do Eixo Orientador IV do Programa Estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro (PEDH/RJ) que impõem 
obrigatoriamente, como direito humano essencial a educação e a disseminação dos Direitos Humanos em todos os níveis de escolaridade. Diante 
dessa situação-problema e a fim de cumprir suas políticas institucionais. O projeto disponibilizará ao Município os profissionais docentes e os seus 
discentes integrantes desse projeto como colaboradores para o planejamento de uma Política Municipal de Educação em Direitos Humanos mais 
eficiente e contextualizada, reduzindo significativamente os custos orçamentários nesse sentido para a administração pública municipal de 
Itaperuna-RJ. Além disso, será produzido e depositado nas escolas material didático impresso e digital, especificamente elaborado em 
consideração ao nível de ensino, aos contextos social e cultural do público a que se destina, com a finalidades sinestésicas. Como resultado, 
tornar-se-á mais eficaz o processo de formação e conscientização de cidadãos aptos a atuar na sociedade em que vivem, participando com 
dignidade e competência das práxis coletivas, no desfrute aos direitos fundamentais, atendendo a mens legis das normas gerais e específicas 
vigentes sobre educação em direitos humanos. A investigação e extensão de resultados visam  contribuir para o melhor desempenho no 
planejamento e execução de políticas públicas do Município de Itaperuna voltadas para a educação em direitos humanos nas escolas públicas da 
cidade, abrangendo crianças da Educação Infantil e crianças/jovens do Ensino Fundamental na rede municipal de Itaperuna, através de pesquisas 
de campo, confecção e distribuição de material didático específico no tema, voltado para cada nível de ensino, social e cultural afetado na 
execução do projeto, para que se torne mais eficiente a educação em direitos humanos em atenção às normas vigentes. Como consequências: 1) 
avaliar o grau de consciência e conhecimento básico dos temas de direitos humanos dos estudantes, identificando os focos onde se faz necessário 
potencializar a disseminação desses saberes; 2) obter dados e construir métodos eficientes na ação sinestésica da educação em direitos humanos; 
3) fornecer à administração pública municipal de Itaperuna os produtos obtidos ao fim da pesquisa, organizando e contextualizando-os de forma 
sistematizada e clara, através de material pedagógico impresso e digital, além da produção acadêmico-científica de artigo, capítulo de livro ou livro 
com base na experiência vivida. Trata-se de estudo de natureza qualitativa de caráter descritivo de delineamento transversal, objetivando detectar 
as dificuldades de percepção e conscientização dos saberes de direitos humanos em escolares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das 
escolas municipais da cidade de Itaperuna-RJ.
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RESUMO

A pornografia de vingança - divulgação de imagens íntimas não consentidas na internet – atinge cada vez mais usuários predominantemente do 
sexo feminino no ambiente digital, gerando danos muitas vezes irreparáveis à vida das vítimas. As vitimas geralmente têm sua intimidade 
divulgada na rede após o fim do relacionamento pelo ex companheiro. A sexualidade feminina ainda é considerada um tabu social, devendo ficar 
no privado e quando divulgada se torna motivo de degradação moral. Neste viés, a presente pesquisa objetiva demonstrar o crescente fenômeno 
de pornografia de vingança no Brasil, a sua abrangência e como vem sendo tratado pelo ordenamento jurídico nacional. A Constituição Federal de 
1988 consolidou diversos direitos individuais com o direito a intimidade, a honra, a imagem. Porém com o desenvolvimento tecnológico, a 
popularização da internet, o surgimento das redes sociais e, conseqüentemente, o surgimento de uma geração conectada, se tornou comum a 
violação desses direitos e a dificuldade da conscientização e a limitação legal para uma real punição dos envolvidos. Embora já existam espécies de 
crimes aplicados a essa prática delituosa, os problemas a serem respondidos são: Será que é o suficiente para punir quem publicou as imagens e 
reparar os danos permanentes causados as vítimas desse tipo de crime? A pornografia vingativa pode ser considerada uma violência de gênero 
perpetrada contra mulheres?  No Brasil, a divulgação de material de teor sexual sem o consentimento das pessoas envolvidas é considerado crime, 
classificados como crimes contra a honra em sua maioria. Em alguns casos, pode ser crime de ameaça. Em outros casos, onde o conteúdo foi 
adquirido através de invasão de dispositivo informático como smartphones, notebooks há a aplicação da Lei Carolina Dieckmann. Quando há 
algum vínculo afetivo entre o agressor e a vítima, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. O Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado 
quando a vitima tem até 18 anos incompletos na época de publicação das fotos. Para assegurar a proteção da vida privada e a intimidade, o marco 
vivil da internet determina que o provedor retire o conteúdo indevido do ar imediatamente, se a vítima pedir. Além da esfera penal, a pornografia 
de vingança justifica o pagamento de indenizações, havendo a comprovação de dano moral e material na esfera cível. A abordagem metodológica 
da pesquisa é a revisão bibliográfica e a análise de dados secundários, além do estudo de casos, como o da jornalista Rose Leonel, que criou uma 
organização não governamental (ONG) denominada Marias da Internet, visando  prestar assistência jurídica e psicológica a mulheres vitima desse 
tipo de cibercrime. O resultado esperado é a possibilidade de discutir essas questões dentro do atual contexto social, onde há uma gravíssima 
realidade de desrespeito aos direitos humanos e uma acentuada desigualdade de gêneros, através de jurisprudências, relatos de vitimas e analises 
de projetos de leis em tramite no congresso nacional.
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RESUMO

Este estudo vincula-se a projeto de pesquisa científica que vem sendo desenvolvido no Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, no 
município do Rio de Janeiro.  Tal projeto visa contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos no que diz respeito à compreensão leitora e 
produção proficiente de textos de diferentes gêneros discursivos exigidos na vida social e no exercício profissional. Parte-se do pressuposto de que 
grande parte dos alunos dos primeiros períodos do Curso de Direito, recém-saídos do ensino médio de escolas públicas e privadas, apresentam 
dificuldades nessa área, como revelam os resultados de diferentes sistemas/programas de avaliação da Educação Básica. Os dados mensuráveis 
desses sistemas, dentre os quais se destacam o IDEB, o ENEM e o PISA, parecem configurar certa ineficácia das metodologias de ensino e 
letramento oferecidas pela escola, que não têm possibilitado a ampliação da competência comunicativa dos estudantes. Além disso, o Curso de 
Direito tem como alvo formar profissionais capazes para o exercício da advocacia, e isso só será possível, com o desenvolvimento da leitura, 
análise, interpretação e produção de textos de diferentes gêneros que circulam neste domínio discursivo. Assim, este projeto, cuja base teórico-
metodológica está centrada no trabalho com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2000) e na possibilidade de concebê-los como ferramentas de 
ensino (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), apresenta-se oportuno em um momento em que o ensino-aprendizagem da língua, para dar conta de 
atividades cada vez mais complexas, precisa ir além das formas de correção e estar voltado para questões de registro, tipo de texto e gênero. A 
metodologia utilizada alia pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, por meio da constituição de um corpus com textos produzidos por alunos 
em atividades desenvolvidas nas aulas das disciplinas Português Instrumental e Redação Instrumental. Para as atividades que deram origem ao 
corpus, foram escolhidos agrupamentos de gêneros da ordem do narrar /relatar e do argumentar, tendo em vista a presença da narrativa, do 
relatório e da argumentação nos textos jurídicos, com os quais os alunos precisam se familiarizar desde os períodos iniciais do curso. Na análise 
implementada, considera-se a forma composicional do gênero, a temática e o estilo, a adequação à situação comunicativa, bem como os recursos 
linguístico-discursivos empregados. Intenta-se ainda verificar em que medida as atividades desenvolvidas a partir dos gêneros textuais colaboram 
para um desempenho linguístico mais efetivo dos alunos. Para avaliar a compreensão leitora, constituiu-se uma Amostra Complementar com 
textos-resposta dos estudantes a questões de interpretação e análise linguístico-gramatical, extraídas de provas aplicadas no período, com o 
objetivo de diagnosticar a compreensão dos enunciados, o atendimento ao comando da questão e a adequação pergunta / resposta. Os primeiros 
resultados da pesquisa indicam que os alunos reconhecem a forma composicional dos gêneros, são capazes de elaborar textos diversos da ordem 
do narrar/relatar e do argumentar. A dificuldade maior se revela no desenvolvimento do tema (progressão das ideias) e na baixa utilização, nos 
textos argumentativos, de estratégias para sustentação da tese. Os dados também revelam um uso ainda insuficiente de elementos linguístico-
gramaticais, responsáveis pela coesão textual. Em relação à Amostra Complementar, os resultados iniciais demonstram que a inadequação da 
resposta à questão formulada se deve, com frequência, à dificuldade de compreensão dos enunciados. Espera-se que os resultados obtidos na 
pesquisa não só contribuam para minimizar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos do Curso em relação à compreensão leitora e à 
escrita, como também possam orientar a escolha de metodologias de ensino mais adequadas à formação dos estudantes de Direito.

Ciências Jurídicas

DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 88



E-mail para contato: rogeriojur@hotmail.com IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es) Rogério da Silva e Souza; Gabriella de Assis Wanderley; José Jackson Nunes Agostinho; Rafael Hallyson da Mota Lopes; 
Francisco Cleiton Magalhães Lopes Júnior

Palavra(s) Chave(s): Programa Mais Médico. Contrato Internacional de Trabalho. Direito do Trabalho. Democracia e ideologia políti

Título: PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS NO CONTRATO INTERNACIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O 
BRASIL: O PROBLEMA CUBANO

89

RESUMO

A questão da precarização do trabalho global enfrenta a crise de sistemas ultracapitalistas, em que o liberal se capitaliza e, não raro, clienteliza a 
hegemonia do trabalho em desprestígio das classes economicamente menos favorecidas, ao passo que sistemas populistas, provocam o 
engessamento da atividade de mercado ou mesmo sucateia a atividade laboral daqueles que se capacitam para ofício especializado. Para tanto, 
surge a crítica da precarização, na medida em que a flexibilização pode configurar como um modelo ideológico liberal em prejuízo das políticas 
sociais dos trabalhadores, em face de sistemas estatais oprimidos, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento apresentado em escala mundial 
não é acompanhado pela economia, pelas políticas públicas, muito menos pela capacitação, o que gera um alto índice de desemprego. O artigo 
explana acerca das diversas relações de precarização do direto trabalhista brasileiro, a exemplo do Programa Mais Médico para o Brasil e as 
eventuais desigualdades institucionais nos contratos internacionais de trabalho dos profissionais de saúde, com ênfase à questão de Cuba. O 
modelo do Programa Mais Médico para o Brasil é usado para relacionar a precarização de trabalho médico no Brasil à desigualdade institucional 
existente na contratação desses profissionais de saúde. Os médicos de nacionalidade cubana representam a maioria dos sujeitos contratados por 
este Programa, e estão submetidos a um acordo internacional entre países, neste caso, entre Brasil e Cuba apoiado pela Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS), sendo os mesmo escolhidos como parâmetro para averiguação da distorção da isonomia como direito
fundamental que atinge até mesmo os estrangeiros residentes no País conforme assinala a Constituição brasileira. A metodologia da pesquisa é do 
tipo bibliográfica, com especialidade na legislação pátria, consignada à literatura especializada na temática, cuja abordagem é livre e exploratória, 
a partir de exame crítico dessa atuação profissional no referido Programa, cujo objetivo geral é proceder à análise da forma internacional de 
contrato no modelo ocorrido entre Brasil e Cuba no Programa Mais Médico para o Brasil para averiguar a legitimidade desta modalidade laboral 
em relação às políticas de precarização na realidade do mercado comunitarista latino-americano, ao passo que se compara a flexibilização 
(precarização) dos estados membros do Programa Mais Médicos: Brasil e Cuba, e suas relações políticas para a celebração dos contratos 
internacionais firmados por esses países e analisa, igualmente, a legalidade dos contratos internacionais do programa e respectivas legislações dos 
Estados: Brasil e Cuba, bem como a investida a eficácia dos modelos de contratos do Programa na primazia dos Estados: brasileiro e cubano. Trata-
se ao longo da pesquisa da questão da precarização e sua problemática na ordem mundial em consonância ao referido programa, ao passo que se 
estabelece a distinção fática e institucional desse contrato internacional no âmbito dos países latino-americanos envolvidos. Concluindo-se pela 
precarização do trabalho médico no referido programa com manifesto desequilíbrio na relação jurídica desse contrato, inicialmente intitulado uma 
especialização acadêmica supervisionada com o intuito de intercambiar conhecimentos na área da saúde, onde profissionais participam de 
extensão de estudo e pesquisa através de vínculo educacional pago através de bolsas-formação.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma amostragem sobre a aplicação de medidas cautelares diversas nos crimes de tráfico de drogas, a partir de 
julgamentos realizados em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), após o advento da Lei 12.403/11. A partir de 
uma leitura do art. 310 do CPP, podemos observar que depois da lavratura do auto de prisão em flagrante, o juiz poderá relaxar a prisão quando 
ilegal, conceder a liberdade provisória, aplicar alguma medida cautelar alternativa à prisão preventiva ou, se presentes os seus requisitos, decretar 
a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Em sendo esta decretada, forçará o acusado preso a buscar em segunda instância, através do habeas corpus, 
uma mudança na sua situação. Assim, buscamos delimitar a espécie de ação judicial que tivesse como conteúdo a concessão das medidas 
cautelares diversas no âmbito dos crimes de tráfico de drogas e que permitisse uma avaliação quantitativa e qualitativa antes do julgamento de 
mérito dessas ações. Por ser o processamento e julgamento desses crimes da competência da justiça estadual, a análise se deu no âmbito do TJSC, 
local de nossa atuação profissional e acadêmica. Quanto ao aspecto temporal, foram consideradas as decisões julgadas entre os anos de 2012 e 
2015. Destaca-se que no período identificado acima, o TJSC julgou cerca de 1800 ações de habeas corpus no âmbito do tráfico de drogas, sendo 
que desse total, 312 ações obtiveram a concessão da ordem. No campo jurisprudência, fazendo a pesquisa em acórdãos da classe habeas corpus, 
lançando as expressões “tráfico de drogas - cautelares diversas – ordem concedida” foi possível localizar 60 decisões que determinaram a 
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A análise qualitativa dos acórdãos indicou: a) a 
falta de fundamentação apta a embasar o decreto de prisão preventiva se constitui no principal argumento do TJSC para conceder a ordem de 
habeas corpus. A ausência de fundamentação, constatada em mais da metade dos julgados, representou que ao decretar a prisão preventiva o 
magistrado de primeiro grau não ponderou com argumentos idôneos o requisito e os fundamentos da medida; b) as medidas diversas aplicadas 
em substituição à prisão preventiva, de regra são as previstas art. 319, I, II, IV e V, do CPP. Foi possível identificar quanto ao comparecimento 
periódico em juízo, que geralmente o prazo fixado é 15 dias. Em relação à proibição de frequentar determinados lugares, fez-se menção a 
“determinados lugares” como sendo bares, boates, prostíbulos, festas públicas e afins. Acerca da proibição de ausentar-se da Comarca quando a 
permanência seja conveniente ou necessária para a investigação, constatou-se que a referida medida aparece em todos os acórdãos, muito 
embora tenha uma finalidade restrita de cautela probatória. Sobre o recolhimento domiciliar, a determinação é que o acusado deve recolher-se 
em dias úteis em seu domicílio após as 22hs e em dias de folga após as 20hs, perdurando até 6hs dou outro dia, salvo nos dias em que estiver 
comprovadamente a serviço ou em frequência escolar; c) a aplicação é sempre cumulativa das cautelares diversas e não se identifica de forma 
clara a finalidade das medidas. Encontra-se presente em todos os acórdãos pesquisados a cumulação das medidas diversas, o que a nosso ver, é 
uma verdadeira deturpação do seu cabimento, já que a cumulação não deveria ser a regra, mas a sua exceção. Assim, é possível reforçar o 
entendimento de que, muito embora as medidas alternativas buscassem fortalecer a liberdade durante o processo, o que se percebe é justamente 
o seu enfraquecimento, já que a prisão provisória continua sendo recorrentemente acatada e, quando isso não ocorre, acumulam-se medidas 
cautelares alternativas ao acusado.
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RESUMO

O trabalho estabelece um resumo histórico da origem do processo administrativo sancionador no Brasil, a partir da análise empírica de 135 
processos administrativos federais nos últimos 5 anos. Pode-se verificar a deficiência na aplicação do sistema acusatório como instrumento de 
garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e seus fundamentos justificadores como instrumento de garantia da 
segurança jurídica do administrado, sob a égide do Estado Democrático de Direito brasileiro. Na Administração a pacificação de conflitos não é 
uma questão central; o são a prestação de serviços, a ordenação de atividades privadas mediante o poder de polícia, o fomento e outras, mas não 
de forma à pacificação de conflitos. Percebe-se que a Administração não é imparcial; é gestora do interesse público e atua na defesa deste, 
embora obedeça ao princípio da isonomia. Tendo como referência a Teoria Garantista, os conteúdos materiais devem ser vinculados a princípios e 
valores constantes nas constituições dos estados democráticos a que pertencem. As normas do ordenamento jurídico não são autônomas e 
independentes. Nesse diapasão, o Direito Administrativo e o Direito Penal são ramos do direito público, independentes entre si, entretanto, 
relacionam-se em diversas situações, por exemplo, o Código Penal prevê crimes contra a Administração Pública, os q uais se amoldam, muitas das 
vezes, como analisado em diversos Estatutos Funcionais, a descrição de idêntica conduta. Nesse passo, a doutrina entende que os ilícitos penais 
são dotados de tipicidade, enquanto os ilícitos administrativos carecem de tal característica por serem os atos administrativos dotados de 
discricionariedade. Assim, tem-se os ilícitos administrativos como atípicos. Dessa forma, para a administração punir um indivíduo, basta haver em 
lei uma definição genérica, cabendo a autoridade definir e justificar seu ato, ou seja, o acusado se defende de comportamentos, pouco 
importando a qualificação jurídica ou legal desse comportamento e pouco importando a incidência sancionatória típica. Nesse passo, deve à 
autoridade administrativa analisar cautelosamente os elementos objetivos, subjetivos e normativos do ilícito disciplinar, evitando a aplicação de 
penas desproporcionais para condutas idênticas, para que não se lesione o princípio da igualdade ou mesmo o princípio do devido processo legal. 
Nessa senda, é necessário que se observe o valor de justiça tanto no momento de construção de normas, quanto ao realizar os atos, pois assim se 
evita a criação de condutas e normas arbitrárias e injustas, decorrentes de figuras ilícitas imprecisas, elásticas, que não permitissem compreensão 
prévia de qual a conduta que o legislador quis proibir. Inegável é que uma situação ideal seria a descrição da conduta ilícita, bem como da sanção 
correspondente, na própria lei, de modo preciso e seguro permitindo aos administrados saberem quais os comportamentos que darão lugar à 
aplicação dessa ou daquela sanção administrativa. Dessa forma, seriam inadmissíveis as expressões imprecisas na criação de figuras ilícitas, sendo, 
entretanto, admissíveis os conceitos jurídicos indeterminados, já conceituados anteriormente, e as normas em branco, que são normas que se 
completam com outros dispositivos normativos, desde que não deixem ao total arbítrio do administrador, com o manto de uma falsa 
discricionariedade, criar um tipo disciplinar em desrespeito à lei. Conclui-se, portanto, que devido à carência de normas específicas, claras, o 
Processo Administrativo Sancionador pode e deve ser conectado aos princípios e aos institutos do Direito Penal, principalmente, ao sistema 
acusatório, pois, com o advento da Constituição Cidadã, as garantias não devem mais ser restringidas à esfera penal, devendo alcançar todo o 
direito sancionador que limite os direitos dos cidadãos.
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RESUMO

Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que até 2025 o Brasil será o sexto país com maior número de idosos no mundo, realidade já 
visualizada na população brasileira, que vem envelhecendo nos últimos anos de maneira muito acelerada. Isso se dá pelo aumento da expectativa 
de vida e diminuição das taxas de mortalidade, natalidade e fecundidade. Seja como uma conquista científico-social ou como uma conseqüência 
natural da vida, esse fenômeno, chamado de transição demográfica, acontece não apenas no Brasil, mas no mundo. O aumento do número de 
idosos causa grande impacto na sociedade, principalmente, nos setores de saúde, mercado de trabalho e assistência social. Todavia, o 
envelhecimento populacional não deve acontecer apenas de forma quantitativa, a qualidade de vida desta faixa etária da sociedade é primordial. 
Daí o alerta para o desenvolvimento de políticas públicas que resguardem os direitos fundamentais dos idosos. Para tanto, o objeto deste trabalho 
é analisar a elaboração e aplicabilidade destas políticas públicas, bem como, sua importância e seus reflexos na sociedade. A metodologia adotada, 
quanto ao procedimento técnico, foi bibliográfica e documental, com fins descritivo e exploratório, e quanto aos resultados, pura e qualitativa. Ao 
averiguar os aspectos como qualidade de vida, longevidade e independência física, psíquica e econômica, verifica-se que o segmento idoso, em 
crescimento no país, contribuirá para mudanças estruturais na sociedade, daí a necessidade de integração e adequação social. Para tanto, os 
governos não podem ficar inertes frente ao movimento que se apresenta, urge a necessidade de elaboração e execução efetivas de políticas 
públicas nas agendas governamentais que promovam a sustentabilidade e a dignidade dos idosos, contemplando necessidades, direitos e 
capacidades, promovendo uma sociedade coesa e inclusiva. Ato reflexo, com base no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que trata como 
princípios fundamentais do Estado Brasileiro à cidadania e à dignidade da pessoa humana, promulgou-se a Lei nº 8.842/94 – cujo teor explana uma 
política nacional de proteção ao idoso, regulamentada pelo Decreto nº 1.948/96, e, paripassu, em 2003, entrou em vigor o Estatuto do Idoso – Lei 
nº 10.741/03. Entretanto, a existência de normas jurídicas regulando as condutas e o segmento não representou sinônimo de aplicabilidade e 
efetividade das mesmas, pelo menos não no âmbito de descentralização e ativismo social. Daí ser essencial o conhecimento da população sobre a 
temática, bem como, sua participação, para que haja a valorização e a inclusão do idoso não apenas nos descritos legais, mas no cotidiano social, 
visto que o envelhecimento da população é uma realidade. Logo, um planejamento público autônomo, fomentado nos direitos humanos, com o 
auxílio de políticas públicas descentralizadas, por meio de parcerias com a sociedade civil organizada, para que se possa envelhecer de forma 
saudável, produtiva e prazerosa, assegurando aos idosos, seus direitos e deveres, garantindo-lhes a inclusão social e o envelhecimento ativo é 
medida não apenas urgente, mas justa.
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RESUMO

Esta pesquisa, vincluda ao Programa de Iniciação Científica foi realizada com o objetivo de analisar posturas do poder público quanto ao fenômeno 
da exploração sexual comercial infanto-juvenil, especificamente as de órgãos e agentes aos quais se impõe o dever de atuar em diversos níveis do 
Eixo Defesa da rede de proteção instituída principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) destacados os princípios da proteção 
integral, municipalização e absoluta prioridade na formulação de políticas públicas direcionadas à garantia dos direitos de crianças e de 
adolescentes. Trata-se de pesquisa de caráter técnico-jurídico que se propõe a verificar a eficácia do subsistema jurídico de proteção à infância e 
juventude, descritiva da realidade recortada e empiricamente analisada, haja vista que visou à verificação da atuação concreta de determinados 
atores sociais para além da previsão legal. O locus da coleta de dados foi uma cidade de porte médio no interior do RJ. Para tanto se partiu do 
conceito de exploração em razão da incapacidade de crianças e adolescentes de validamente consentir com a prática da prostituição, bem como o 
poder-dever do Estado de proteger os menores. Além da delimitação conceitual, da revisão bibliográfica e da pesquisa jurisprudencial sobre os 
fundamentos da temática enfrentada, os dados que serviram de objeto de análise foram obtidos de fontes documentais e de entrevistas 
semiestruturadas com representantes de órgãos de atuação na rede de proteção, transcritas conforme convenção e devidamente validadas pelos 
entrevistados. Pretendendo analisar juridicamente eventual descumprimento do ECA pelo Estado, não se propôs a abordagem de menores e/ou 
suas famílias, a investigação de causas, motivos e consequências da exploração sexual comercial. Apesar da clandestinidade típica do fato social 
em foco, a comprovação da sua ocorrência reside nas falas dos próprios entrevistados e em pesquisa prévia realizada na cidade.  Os dados 
coletados foram analisados sob perspectiva preponderantemente qualitativa e revelaram facetas do tratamento dado ao fenômeno no âmbito 
municipal. Apesar de não haver o esgotamento das reflexões possíveis, mormente por se tratar de tema que contém nuanças variáveis como a não 
permanência das pessoas que ocupam os cargos de maior relevância para o estudo em apreço, os resultados obtidos cumprem com o objetivo de 
despertar reflexões acerca da eficácia do subsistema protetivo de crianças e adolescentes. Dentre os resultados, os que se mostraram mais 
relevantes e que abrem janelas para próximas investigações foram a desarticulação entre os órgãos investigados, na contramão do que dispõe o 
art. 86 do ECA; a carência de dados oficiais eficazes para utilização como base de reflexão e proposição, por exemplo a  falta de detalhamento nas 
estatísticas de atendimento pelo Conselho Tutelar (CT); a precariedade da estrutura do CT, que teve entrevistados dois coordenadores, no início e 
no período conclusivo do projeto; a ausência de projetos de lei e proposições que de fato pudessem ir além da campanha de cunho educativo 
contra o genérico abuso sexual; a limitação da atuação da Polícia Militar ao aspecto meramente punitivo que impede a atuação numa perspectiva 
cidadã e a integração como parte da rede de proteção. Esses e outros motivos desaguam na não priorização de casos de exploração sexual 
comercial entre os órgãos analisados. Segue-se afirmando que as reflexões oriundas da pesquisa, mesmo não exaurindo todas as discussões 
possíveis, podem ser utilizadas como parâmetro para a análise da realidade de outros municípios brasileiros, mas também podem ser consideradas 
numa perspectiva macro, eis que o fenômeno está longe de se constituir em particularidade do local pesquisado. Por fim, assinala-se a 
necessidade de serem repensadas as instituições que fazem parte da rede de proteção sendo papel das Universidades integrarem-na para a 
promoção da educação para a cidadania e direitos humanos.
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RESUMO

Diariamente a sociedade é notificada através da mídia sobre os mais diversos casos de violência escolar. O que se quer analisar é a percepção de 
pais e professores em relação à violência dentro das escolas que, cada vez mais, vem preocupando a sociedade, já que esta tem papel 
fundamental na formação do cidadão. Assim, diante do quadro mostrado e debatido pela mídia, a preocupação com a violência nas escolas vem 
aumentando ao ver os jovens, futuro da nação, cometendo diversas infrações no recinto escolar, tais como: violências físicas e verbais, 
depredações do patrimônio escolar, e, chegando até mesmo a pequenos furtos. Os recentes e crescentes episódios de violência escolar, não só 
nas capitais, mas também no interior dos Estados, evidenciam que esse se trata de um problema sem barreiras socioculturais, embora seja um 
tema que afeta todo o Brasil, a pesquisa tem como base o Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. O objetivo geral da pesquisa é 
apurar o entendimento, quanto ao nível de consciência jurídica, dos pais e professores sobre violência nas escolas e suas causas, e, como objetivos 
específicos, pretende-se: (i) Identificar a legislação brasileira quanto à educação escolar e se ela aborda a questão da violência nas escolas; (ii) 
buscar na doutrina e na legislação o que hoje se denomina violência na escola; (iii) Identificar como os pais e professores de escolas da rede 
municipal de Barra Mansa veem o contexto de violência; (iv) propor sugestões de discussões visando melhor conhecimento quanto ao tema e das 
ações que podem minimizá-lo; (v) traçar o perfil socioeconômico dos pais entrevistados. A metodologia aplicada se divide em pesquisa teórica e 
pesquisa de campo; a primeira se baseará no levantamento de material, com finalidade de levantar a bibliografia e leis existentes quanto ao tema, 
assim como os dados referentes à violência escolar no Município de Barra Mansa; enquanto a segunda se dará com a finalidade de levantar as 
possíveis causas de violência nas escolas e ainda prováveis tipos de violência enfrentados no dia a dia dos atores sociais participantes da pesquisa. 
Para a pesquisa de campo serão aplicados dois questionários, um para os pais e outro para os professores de alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental de escolas municipais de Barra Mansa. Em levantamento junto a Secretaria de Educação de Barra Mansa, constatou-se ter 69 escolas 
Municipais na cidade, porém, fixando no critério “grau de escolaridade” dos alunos das escolas de ensino fundamental, reduz-se o universo para 
17 escolas, das quais seis – por amostragem intencional – compõem o objeto de estudo. A pesquisa encontra-se na fase de fichamento, sendo que 
paralelo a isso foi feito um levantamento junto a diversos órgãos em Barra Mansa, no sentido de buscar dados quanto às violências que ocorrem 
nas escolas do Município, no entanto, o único local em que se obtiveram dados concretos foi junto a Guarda Municipal de Barra Mansa, a qual tem 
em seu cadastro que, no ano de 2014, foram registrados 26 casos de violência nas escolas, enquanto que no primeiro semestre de 2015, foram 
relatadas 21 casos nas escolas do município, o que reforça o fato da violência apresentar um crescimento junto à população. Com isso se leva 
inicialmente a afirmar, já que a pesquisa ainda se encontra em andamento, que: compete às escolas ter um olhar mais atento sobre o 
comportamento dos jovens no decorrer dos dias, inobstante, tal responsabilidade não lhes caber isoladamente, já que, primordialmente, ela seria 
da família. Porém, na maioria das vezes, a escola se vê sozinha, quase que de mãos atadas em determinadas situações do seu dia a dia. Faz-se 
necessário o envolvimento de toda a sociedade, principalmente dos familiares e do poder público, que não somente devem criar leis a amparar os 
direitos fundamentais desses jovens, mas buscar mecanismos para colocar em prática esses projetos.
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RESUMO

O artigo apresenta dados preliminares de uma pesquisa macro, inscrita na Programa de Produtividade da Estácio, que tem como objetivo avaliar a 
percepção de 150 acadêmicos de direito da Grande Vitória-ES, antes e depois da participação da visita supervisionada às Penitenciárias Feminina 
de Cariacica e à de Xuri com o intuito de refletir sobre temas como: Execução Penal, Tratamento Penal, Reintegração Social e Estigma. A 
Instituição de Ensino Superior deve estimular práticas humanísticas e auxiliar o discente a incluir-se socialmente, como cidadão ativo e a enfrentar 
o desafio de interligar os saberes teóricos com os práticos. Dessa forma, desde o ano de 2014, tais visitas foram incluídas no programa das 
disciplinas de Psicologia Aplicada ao Direito e Fundamentos das Ciências Sociais da Estácio de Vitória e Vila Velha. Na busca da reflexão dos temas 
supracitados foi idealizada a pesquisa com enfoque no método fenomenológico e análise de conteúdo. Na proposta, oferta-se ao discente um 
questionário antes da visita onde busca-se captar as origens da formação imaginária da situação prisional e do estereótipo do preso. O objetivo foi 
coletar a percepção e os conceitos pré-estabelecidos no imaginário deste estudante. No segundo momento, após a realização da visita, o 
questionário 2, a ser respondido pelo discente, busca averiguar se ocorre a modificação das idealizações primárias, abrindo espaço para a 
descrição deste sobre a sua experiência. O escopo inicial da proposta da pesquisa é a análise das impressões de cerca de 150 discentes. Até o 
presente momento foram analisados os questionários de 67 acadêmicos de Direito, dos 144 que já participaram da pesquisa. Preliminarmente em 
relação à categoria Estigma, verificou-se uma grande influência da mídia, em sua maioria televisiva e internet, na construção do entendimento do 
sujeito como sendo o presídio como lugar sujo, desorganizado, barulhento, inseguro. As demais categorias, Execução Penal, Tratamento Penal, 
Reintegração Social serão analisadas posteriormente. Dos 67 questionários analisados verificou-se que 55 destes discentes modificam as suas 
percepções após a experiência da visitação, apresentando discurso, inclusive, de surpresa quanto as atividades de reintegração social como 
educação formal (salas de aula), trabalho (fábrica de produção de sapatos infantis), atendimento multidisciplinar e o tratamento penal verificado. 
Incialmente pode-se perceber a necessidade de apresentar ao discente a perspectiva da Humanização do Direito, principalmente do Direito Penal,
onde os contatos com as realidades são primordiais para reflexões mais críticas quanto a sua produção de conhecimento sobre o outro e sobre o 
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RESUMO

Com a evolução do relacionamento do indivíduo-Estado, houve a necessidade da instituição de normas que garantissem os direitos fundamentais 
do ser humano contra o forte poder estatal intervencionista. Nesse contexto, os países inseriram em suas Constituições normas de cunho 
garantista que impõem ao Estado e à própria sociedade. A inserção dessas normas garantidoras, decorre da assinatura de vários pactos e tratados 
internacionais que foram assinados após as guerras mundiais. A Convenção dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto São José da 
Costa Rica é um exemplo desses tratados que visavam à proteção dos direitos e garantias fundamentais do homem. A exigência de um tratamento 
igualitário a todos os indivíduos está previsto na Constituição Federal em ser artigo 5º que dispõe: Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Por isso o princípio da igualdade deve ser observado em todas as fases da execução penal. Tucci (1993) 
examina a garantia de acesso a justiça criminal e compreende que a garantia a assistência judiciária, explicitada no inciso LXXIV do artigo 5º da 
Constituição Federal abrange todos os atos do procedimento penal, desde a iniciação persecutio criminis ou de processo de conhecimento  não-
condenatório, até o trânsito em julgado em ato decisório final. Dessa forma, compreende-se que é do Estado o direito de punir, porém não mais 
de forma discricionária, já que o indivíduo passa a ser sujeito de direitos, ou seja, com o Estado liberal o acusado passa a ter consciência de seus 
direitos e tanta de todas as formas  afastar as medidas restritivas ou privativas imposta a ele. Como já foi dito, o direito de punir é do Estado, dessa 
forma, consumado um crime caberá ao Estado aplicar a sanção penal ao contraventor. No entanto,  as penas estabelecidas nas normas 
processuais penais devem ser interpretadas sob a ótica dos princípios constitucionais. Até início do século XVII, a prisão era uma mera medida 
cautelar, um procedimento provisório, ou seja, um procedimento provisório até que a pena definitiva fosse proferida. Apenas no final do referido 
século que  a pena privativa de liberdade  foi institucionalizada como principal sanção penal. Daí surgem, as primeiras reflexões sobre a 
organização das casas de detenção e sobre as condições precárias dos detentos. Assim, foram gestados alguns princípios como o da presunção 
legal de inocência, o do devido processo legal que visam a vedação da prisão suspeita e da pena antecipada. Outros princípios relevantes são o do 
contraditório e o da ampla defesa que atribui o ônus da prova ao órgão acusador. As prisões cautelares são exceções não se admitindo que 
cumpram os objetivos das prisões decorrentes de sentenças condenatórias, porém não é essa a realidade de muitos estabelecimentos prisionais. 
Mesmo com a existência de normas como a regra inscrita no artigo 5º, LXV que dispõe que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Muitos 
processos se prolongam no tempo aumentando o número de pessoas presas sem julgamento nos sistemas prisionais. Cabe salientar a importância 
da atuação das Defensorias Públicas na defesa dos mais necessitados, tendo em vista que é uma instituição essencial a função jurisdicional. 
Portanto, o Estado que tem o poder-dever de punir, agora passa a também cuidar dos indivíduos presos de forma a assegurar as não violações dos 
direitos humanos no cárcere, mas também a ressocialização do preso. Contudo, essa não é a realidade de muitos Estados, pois o sistema 
penitenciário é marcado por estabelecimentos prisionais precários e superlotados. Dessa forma, há um descompasso da legislação que estabelece 
um sistema penitenciário pautado dentro da legalidade e respeitando os direitos humanos e a realidade. Segundo dados do Ministério da Justiça 
em 2012 dos 513.713 mil presos, n
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RESUMO

Na atualidade é proeminente e imperativo a garantia de um trabalho digno e sustentável, visto como aquele que preserva a vida e o bem estar do 
trabalhador e, ainda, que seja realizado de forma a manter a integridade física e psíquica daqueles que contribuem de forma direta para o 
progresso do país, prevenindo, por conseguinte, as situações de vulnerabilidade que os trabalhadores possam estar expostos. A noção de trabalho 
digno e sustentável está relacionada à ideia de trabalho decente, que é premissa básica nos programas e discussões da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT.  Esse trabalho de pesquisa foi realizado através de levantamento bibliográfico e documental, e propôs discutir o respeito aos 
direitos no trabalho como elemento integrante na consolidação do trabalho decente e no atendimento ao princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana. O objetivo principal da pesquisa foi fazer um levantamento dos aspectos necessários a atender os princípios associados à 
concretização do trabalho decente. Como objetivos secundários seguiram-se as análises de aspectos também relevantes para sua efetivação, tais 
como: (i) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) a abolição do trabalho infantil e das formas de 
trabalho forçado, (iii) o direito a uma remuneração justa e (iv) a supressão de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e 
ocupação.  As análises permitiram constatar que o conceito de trabalho decente insere a questão laboral em duas aspirações que marcam nossa 
civilização: a) a ideia de dignidade da pessoa humana, e b) o cuidado com o meio ambiente. O respeito aos direitos no trabalho envolve a garantia 
da sustentabilidade do trabalho o que demanda a reciprocidade de obrigações por parte da empresa e dos trabalhadores, de forma a garantir as 
condições de atendimento aos princípios estabelecidos pela OIT, Constituição Federal e nosso ordenamento jurídico. Portanto, nesta análise, o 
trabalho decente é entendido, por um lado, como concretização, no âmbito do trabalho, do princípio da dignidade da pessoa humana: é o 
trabalho digno. De outro, como vinculação à temática ambiental é o trabalho sustentável.  Como trabalho digno, o trabalho decente inclui as 
exigências de uma ocupação produtiva, isto é, que seja apreendida pelo trabalhador e valorizada pela sociedade como uma contribuição eficaz ao 
bem geral. Inclui-se igualmente a justa remuneração, expressão do dever de justiça diante de uma prestação que beneficia, no limite, a todos. O
trabalho decente envolve ainda a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Por conseguinte, deve ser 
garantido a todos, mesmo aqueles com necessidades específicas, o respeito a sua integralidade, enquanto pessoa humana, que vive na sociedade.  
Deste modo, o trabalho exerce efetivamente a função de lócus da integração do indivíduo ao todo social, garantindo que possam ter seu acento 
na sociedade de forma justa e igualitária.  Os sindicatos como legítimos representantes dos trabalhadores, devem zelar para que sejam respeitadas 
e adequadas as condições de trabalho referente às realidades e as diversas especificidades do trabalhador. A efetividade dessas ações pode ser 
representada por negociações coletivas justas e que vejam não só o empregado em si, mas leve em consideração seu grupo familiar que depende 
dos frutos do trabalho, e ainda, pela garantia e preocupação com a sustentabilidade do trabalho, prevenindo as situações de vulnerabilidade e 
fomentando a preservação das circunstancias materiais e sociais da atividade laboral em longo prazo. Cabe ao Estado, como condição para 
alcançar esses objetivos, a regulamentação do sistema econômico em concomitância com a valoração do trabalho, de forma a promover sua 
proteção não só em relação ao empregador, mas também em decorrência das mudanças econômico-sociais que podem ocorrer, e que possam 
impactar nessa relação.
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RESUMO

O princípio da livre iniciativa previsto na Constituição Federal brasileira estimula a criação de novas empresas o que contribui para o 
desenvolvimento econômico do país. No entanto, a classe empreendedora brasileira não possuía mecanismos legislativos que pudessem limitar a 
responsabilidade patrimonial do empresário individual, fator que desestimulava a abertura de novos negócios noa país. Apenas com a criação no 
sistema jurídico brasileiro da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI através da Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011 foi possível 
o empresário exercer sua atividade empresária com a proteção do seu patrimônio pessoal do empresário devido à autonomia patrimonial prevista 
na legislação. Esse novo modelo de negócio trouxe a possibilidade do empresário abrir sua empresa individualmente, sem necessidade de um 
sócio, e ao mesmo tempo, resguardar o seu patrimônio pessoal, com a limitação da responsabilidade, de modo que aquele patrimônio pessoal não 
responde pelas dívidas da pessoa jurídica. Dessa forma, o presente trabalho visa discutir as novidades trazidas por esse desse novo modelo 
societário que teve sua regulamentação tardia no Brasil, se comparado com os outros países como a França que desde meados da década de 80, já 
previa em sua legislação uma empresa unipessoal de responsabilidade limitada como uma forma societária de limitação patrimonial dos riscos do 
empreendimento. O presente trabalho justifica-se, pois apesar da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, já existir há muitos 
anos em outros países, no Brasil a legislação que regulamenta esse novo tipo societário é bastante recente, e por isso o tema proposto mostra-se 
atual e relevante. O trabalho também apresenta informações importantes, podendo ser utilizado como fonte de conhecimento para a sociedade 
em geral e para os possíveis empreendedores que ainda possuem muitas dúvidas no momento da abertura de  um novo negócio. O estudo visa 
apresentar os principais aspectos da EIRELI de forma a demonstrar os principais pontos positivos e negativos dessa nova modalidade de empresa. 
Dentro desse contexto, este estudo mostra-se pertinente, haja vista que através das análises dos dados disponibilizados pela Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE será possível visualizar a tendência do comportamento do setor empresarial sergipano, além de aduzir possíveis 
conclusões sobre a influência da criação da EIRELI sobre o referido setor.  A partir das discussões sobre os aspectos dessa nova forma societária 
inserida no ordenamento jurídico brasileira recentemente será possível compreender melhor o tema para que esse novo modelo possa cumprir 
com os objetivos esperados pelo legislador de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico. O trabalho baseado em pesquisas 
bibliográficas e tem como objetivo analisar o mercado empresarial sergipano através dos dados disponibilizados pela Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE sobre as constituições de Eirelis no estado, tal análise possibilita a verificação do comportamento do setor empresarial sergipano, 
a partir da vigência da Lei nº 12.441/2011. É de suma importância estudar e discutir amplamente esse novo modelo para que ele seja utilizado de 
forma correta pela classe empreendedora para o desenvolvimento econômico do Brasil.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é verificar os impactos causados ao meio ambiente artificial provocado pelo processo de verticalização na cidade 
de Macapá/AP e os impactos no saneamento básico.  Para se obter  resultados mais precisos o estudo foi restringido ao Bairro Central do 
município de Macapá/AP.  Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada como metodologia a pesquisa de campo explicativa, com aplicação de 
questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, tendo como alvo o órgão especializado na coleta de dados – IBGE e na empresa 
responsável pelo tratamento da rede de esgoto do Estado do Amapá - CAESA. A observação in loco se fez importante para observar e 
contextualizar o objeto de estudo.  A construção do referencial teórico teve como base a pesquisa bibliografia na doutrina ambiental que visa 
tutelar o meio ambiente artificial e legislação pátria atinente ao tema.  O qual se apresenta atual e pertinente, ante o crescimento da construção 
civil no município de Macapá/AP, erguendo-se prédios para moradias coletivas ou para fins comerciais, o que tem gerado preocupação sobre a 
organização e desenvolvimento urbano.  O referido crescimento urbano da cidade de Macapá/AP vem afetando a qualidade de vida das pessoas 
que residem na zona urbana, mais precisamente no bairro central levando ao (des)cumprimento de preceitos constitucionais fundamentais como 
o estudo prévio de impacto ambiental, quando da instalação de obras ou atividades potencialmente degradadoras do ambiente.  Entretanto, o 
desenvolvimento urbano e ambiental da cidade de Macapá tem como princípios e objetivos, além de outros inclusos no Plano Diretor do 
Município de Macapá, lei complementar nº 026/2004, a manutenção do equilíbrio ambiental, tendo em vista as necessidades atuais da população 
e das futuras gerações.  É sabido que o Direito Ambiental possui uma diversidade de normas formando um compêndio de condutas para 
preservação do planeta terra. Com relação à capacidade do saneamento básico no bairro central, segundo dados obtidos na CAESA - Companhia 
de Água e Esgoto do Amapá, este pode suportar perfeitamente os impactos da verticalização, mesmo tendo sido implantados na década de 70, 
cabendo nos dias atuais, apenas serviços de manutenção corretiva e preventiva. Contudo é importante registrar que esse discurso é de 
representantes do governo estadual, e tende a ser paliativo. Contudo, a partir de informações obtidas no CREA/2015, a maior preocupação está 
no subsolo, devido à cidade de Macapá não ser contemplada com saneamento básico para o tratamento dos dejetos produzidos pelos habitantes 
dessa espécie de moradia coletiva. Observou-se também, por meio de dados fornecidos pelo IBGE/2012, que o esgotamento sanitário no bairro 
Central ainda é precário e que precisa de investimentos públicos nesse sentido. E que o descarte dos desejos ligados à infraestrutura sanitária não 
é insuficiente para suportar o crescimento vertical da cidade de Macapá/AP, e como consequência o descarte em estado bruto, sem qualquer 
tratamento diretamente no ambiente urbano por meio de um canal que corta o bairro Central, prejudicando o mandamento constitucional do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 11.445/2007, traz como princípio 
fundamental que o saneamento básico é um serviço essencial que deve ser prestado pelo poder público com eficiência, objetivando a saúde 
pública. A norma em comento estabelece a universalização de acesso ao saneamento básico, objetivando atingir o maior número de pessoas 
possível. Cabendo aos órgãos públicos competentes, articular para a implementação das políticas públicas criadas pelos entes federados visando 
uma cidade sustentável. Para que isso seja possível, há a necessidade de uma política de habitação adequada, saneamento básico amplo, incluindo 
no contexto a dimensão ambiental.
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RESUMO

Este resumo está inserido no contexto de um projeto mais amplo de iniciação científica, através do qual se pretende compreender os contornos 
empíricos conferidos ao conceito de “interesse público” e as medidas de sua extensão. No caso específico deste resumo, o recorte temático está 
adstrito a problematizar como, na prática forense, os operadores que lidam com processos judiciais de interesse público tratam e manejam este 
conceito e como, no dia-a-dia forense, os advogados públicos lidam com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Como cediço, o 
princípio da indisponibilidade do interesse público apresenta-se como medida do princípio da supremacia do interesse público, estando 
representado pela impossibilidade de que o administrador público disponha e transija sobre direitos inscritos na categoria “interesse público”. Dito 
desse modo, o tema é de fácil apreensão, entretanto, a questão é complexa na medida em que, nos casos concretos, apresentados no mundo 
empírico, não se consegue precisar exatamente que tipo de direitos ficam circunscritos à categoria de “interesse público”, inexistindo consensos 
sobre que temas podem, ou não, ser objeto de disponibilidade. Nesse sentido, o objetivo específico da pesquisa, para além de captar o conteúdo 
empírico da categoria “interesse público”, está centrado em mapear exatamente que temáticas e assuntos são considerados indisponíveis no trato 
dos processos judiciais que envolvem a fazenda pública, especialmente nas Varas Fazendárias do Estado do Rio de Janeiro.  Metodologicamente, 
para além de entrevistas formais e informais que serão realizadas com magistrados, servidores e advogados públicos que atuam em varas 
fazendárias, pretende-se também contrastar os dados de tais interlocuções com bibliografia e jurisprudência, observando-se como cada um desses 
espaços constrói o conceito e a extensão da categoria “interesse público indisponível”. No campo do discurso, está consensualidade a ideia de que 
a administração pública deve realizar suas condutas de modo a velar pelos interesses da sociedade, não gozando, os agentes públicos, de 
liberdade na disposição desses interesses. O problema está em compreender de que modo, nas práticas judiciárias, os agentes públicos 
representam o seu ônus de lidar com direitos indisponíveis e como eles classificam os interesses de molde a tratá-los como passíveis, ou não, de 
disponibilidade. A pesquisa é incipiente, entretanto, até o momento, é possível identificar no material coletado que os advogados públicos 
entrevistados manifestaram que é muito difícil precisar esse conceito, mas, regularmente, os interesses públicos se confundem com interesses 
“políticos”. Além disso, verificou-se, de modo consensual - ainda que provisoriamente, diante da circunstância de a pesquisa estar em estágio 
inicial – que são tratados como indisponíveis os direitos relacionados ao meio ambiente; à improbidade administrativa; à ordem econômica, e aqui 
referenciando crimes econômicos e que impactam financeiramente no orçamento; e os direitos tratados na lei da ação civil pública e da ação 
coletiva. Além disso, verificou-se que, seguindo uma exegese doutrinária, os entrevistados fizeram referência a um sistema classificatório que 
distingue interesses públicos primários de secundários, constituindo-se, aqueles, como os “verdadeiros” interesses públicos, pois alcançariam o 
interesse da coletividade e estes, visariam apenas a proteção do interesse patrimonial do Estado, sendo “menos públicos”, nessa medida.
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RESUMO

Esta pesquisa, resultado de um projeto de iniciação científica, trata da problemática referente à ausência de consensos sobre a extensão dos 
significados atribuídos à categoria “interesse público”, especialmente em ações de improbidade administrativa. Através de abordagem empírica, 
pretende-se contrastar, de modo geral, a percepção dos representantes da administração pública acerca do conceito de interesse público com os 
significados atribuídos pela doutrina pátria, além de análise jurisprudencial, a fim de tentar entender quais interesses podem se enquadrar na 
categoria interesse público, bem como, a partir de qual norte eles se tornam absolutamente indisponíveis e, portanto, impermeáveis a qualquer 
tipo de transação.  A metodologia, de base qualitativa, prioriza a abordagem empírica, associando o discurso da doutrina às falas dos entrevistados 
e aos casos concretos observados mediante análise jurisprudencial em Tribunais Federais. As entrevistas estão sendo realizadas com operadores 
do direito, notadamente, procuradores, advogados públicos e magistrados. Nessa linha, a pesquisa tem como objetivo geral tentar entender como 
a prática forense internaliza e operacionaliza o princípio da indisponibilidade do interesse público e como os operadores jurídicos, que dão voz à 
administração, baseiam sua seleção nos interesses que permeiam a ordem pública para descrevê-los como passíveis de acordo ou não. De modo 
específico, traçando um recorte do tema, busca-se compreender como, no trato das ações de improbidade administrativa, a categoria interesse 
público é absorvida pelos operadores. Pretende-se analisar casos que tratem da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, cuja matéria 
sempre foi absorvida, indubitavelmente, como sendo de interesse público indisponível, na forma do p.u. do art. 17, que veda, expressamente, 
qualquer possibilidade de transação nesses casos. Apesar disso, em paralelo, a partir da Medida Provisória 703/2015, este dispositivo específico da 
lei de improbidade foi revogado, instituindo-se, de modo inovador, a possibilidade de acordo de leniência nas hipóteses tratadas na referida lei, 
modificando-se, com isso, a perspectiva do conceito de interesse público indisponível. Essa “virada de chave” conceitual traz certa perplexidade, 
na medida em que, surpreendentemente, a mera edição de uma MP retirou os casos de improbidade administrativa de um lugar de 
indisponibilidade absoluta e os deslocou para um espaço de disponibilidade, o que, até então, seria impensável. Questiona-se, portanto, como 
contrastar essa inovação legislativa com o que preconiza a doutrina, acerca da indisponibilidade, e, ao mesmo tempo, se esta legislação será, de 
fato, incorporada nas práticas dos representantes da administração, tendo em vista a cultura até então vigente, da intransigibilidade do interesse 
público, sobretudo em matérias que tratam da atuação punitiva do Estado, como os casos de improbidade. Os resultados obtidos até o momento, 
através de entrevistas realizadas com procuradores federais e do Estado, evidenciam certa resistência e “boicote” à internalização da MP nas 
práticas judiciárias, assim como uma tentativa de classificar e hierarquizar os interesses públicos em “clássicos e intransigíveis”, diferenciando-os 
de interesses “secundários”, que poderiam ser debatidos de maneira flexível. As entrevistas sugerem certo desprestígio à edição da MP no trato 
dos casos concretos relacionados à improbidade administrativa, que continuam, na prática, sendo tratados como indisponíveis e impassíveis de 
transação, embora, na legislação, tenham passado de uma perspectiva de indisponibilidade para um lugar de disponibilidade, deslocando-se, no 
sistema classificatório, da categoria de “interesses primários” para “interesses secundários”. Outros dados, especialmente relacionados à análise 
de jurisprudência, certamente complementarão a reflexão deste tema, permitindo uma compreensão mais abrangente da problemática.
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RESUMO

O estudo do artigo baseia-se no questionamento a respeito do que seria a loucura e qual é o lugar da pessoa tida como louca dentro de sua 
sociedade. Se a loucura é normal, ou se a normalidade é que é louca. Quais são os pressupostos que levam ao diagnóstico e qual é a relatividade 
existente entre o paciente e o estigma da doença. A intenção do artigo é também, num segundo momento, refletir sobre o tratamento dado a 
uma pessoa, analisando suas condições de vida familiar e comunitária depois dela ter obtido esse diagnóstico. Esta análise parte do pensamento e 
do ponto de vista do filósofo francês Michel Foucault, através da metodologia de reflexão pela leitura de seus livros: A História da Loucura (1972) e 
Os Anormais (1975). Busca-se analisar, tendo como referência essa perspectiva encontrada nos seus textos, o acolhimento dado àquele que é visto 
como louco pela sua família, pelas instituições sociais e pelas pessoas de sua sociedade, questionando a nova visão que passam a ter sobre ele, e a 
que este passa a ter acerca de si mesmo, nesta nova condição, que é subjetiva e também civil. Almeja-se também questionar a possibilidade de 
resgatar, do ponto de vista jurídico, sua convivência social, familiar e cultural, o reconhecimento de suas capacidades como pessoa e sua dignidade 
humana. Por último, analisa os avanços teóricos na legislação brasileira, com relação à inclusão social da pessoa com deficiência, problematizando 
com a realidade atual, através da reflexão das leituras da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos dos 
portadores de transtornos mentais e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com deficiência. O objetivo é 
entender como efetivar o exercício da cidadania da pessoa com impedimento e colaborar no alcance de sua realização como pessoa, além do seu 
direito ao reconhecimento, pela sociedade, de sua condição de igualdade com as demais, em relação às quais tem e necessita do amparo no 
Direito, e também da ajuda que advém de resultados obtidos pelo avanço das pesquisas nos estudos científicos, para a sua materialização.
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RESUMO

Tendo por filtro descortinar as relações advindas das uniões paralelas, simultâneas, ou às escuras, enfocando nas novas extensões do conceito de 
família, esta pesquisa, visa colaborar para as reflexões sobre a flexibilização do rol de impedimentos previsto no artigo 1521 do Código Civil 
Brasileiro. O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.727 nega as pessoas impedidas de casar o reconhecimento como entidade familiar, aduzindo 
serem concubinato e não união estável. O objetivo geral da pesquisa é desvendar a extensão do conceito de família para além do casamento, 
especialmente para as hipóteses de uniões paralelas, uniões daqueles impedidos de casar por já serem casados. Para tanto será analisa a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como serão pontuados os efeitos patrimoniais e sucessórios 
decorrente do reconhecimento da união paralela como família. No decorrer do século XX e início do século XXI acompanhamos configuração e 
reconhecimento de novas formas de família no Brasil, seja através do reconhecimento de relações concubinárias puras, como sociedade de fato, 
posteriormente como família informal, até o estado atual de busca do reconhecimento do concubinato impuro. Passou-se a negar o conceito de 
família apenas arraigado ao casamento. Assim, família deixou de ser apenas a família matrimonial, passando, especialmente após a promulgação 
da Constituição de 1998, ao reconhecimento de novas formas de família como a família monoparental, a família informal, pluriparental ou 
reconstituída, anaparental. Mesmo que no decorrer do tempo, o conceito de família tenha sofrido mutações com o reconhecimento de novos 
arranjos familiares, as uniões ditas concubinárias impuras não são reconhecidas pela norma pátria como entidade familiar, apesar de 
representarem uma realidade social. Para analisar a possibilidade de reconhecimento da relação concubinária impura como entidade familiar foi 
feita uma análise da evolução do conceito de família que confunde-se com a própria emancipação feminina. Foi destacada a afetividade como um 
valor e sua compatibilidade com o princípio da monogamia expressamente previsto no Código Civil pátrio. Diante de um modelo de família calcado 
no princípio da monogamia, tais uniões são alvos frequentes de repúdio social. Isto porque, o Código Civil pátrio apregoa o dever de fidelidade 
como um dever matrimonial calcado no princípio constitucional da monogamia, que constitui-se como um modo de organização da família 
conjugal. Portanto, segundo a legislação nacional não poderá existir ao mesmo tempo duas uniões estáveis, dois casamentos ou uma união estável 
e um casamento. Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, sendo notória a importância jurídica e social do tema, com 
reconhecido julgado de tratar-se de temática com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Resta claro que não podemos fazer uma 
análise “simplista”, formando juízo de valor apenas com a análise literal da norma. Indispensável fazer uma interpretação sistêmica, combinando a 
análise de princípios constitucionais com a norma positivada no Código Civil e com a realidade social partindo de uma análise histórica desde o 
reconhecimento da união pura, ou concubinato puro, e a união impura ou concubinato impuro. Como conclusão da pesquisa, percebeu-se que a 
boa-fé é elemento imprescindível para que seja reconhecida união paralela como entidade familiar, por aplicação análoga ao casamento putativo, 
configurando uma verdadeira união estável putativa, não havendo como estender além destas hipóteses tendo em vista o impedimento expresso 
do artigo 1521 do Código Civil.
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RESUMO

A Usucapião especial rural compreende a posse de área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando o imóvel produtivo pelo 
trabalho, tendo nele a moradia familiar que deve perdurar por pelo menos cinco anos ininterruptos. Surgiu no direito brasileiro com a Constituição 
Federal de 1934, e está inserida, hodiernamente, no artigo 191 da Constituição Federal de 1988. Constitui matéria prevista também na Lei 
4.504/64, Estatuto da Terra, no seu artigo 65, apontando que o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do 
módulo de propriedade rural. O estatuto delimitou a área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel rural para o sustento 
familiar, na ótica do princípio da função social da propriedade, levando em consideração que a área do imóvel sobre a qual exerce a posse 
trabalhada seja capaz de gerar a subsistência e progresso social e econômico do agricultor e de sua família mediante exploração direta e pessoal e, 
eventualmente, com a ajuda de terceiros. A lei infraconstitucional contrapõe-se ao texto constitucional no que tange ao limite obstado para 
aquisição da usucapião especial rural inerente à dimensão do módulo rural. A função social da propriedade pode ser vista nos termos do artigo 
186 da constituição vigente, quando houver aproveitamento racional e apropriado da área de terra, quando a utilização de recursos naturais 
disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado, assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem 
observadas. A função ecológica da propriedade rural está intimamente ligada à função social propriamente dita. O denominado princípio faz parte 
do conceito de propriedade tendo em vista a destinação do bem objeto deste. Ao invés de se revelar uma mera restrição ao direito de 
propriedade, compõe o desenho do instituto, representando um poder-dever positivo. O objetivo do trabalho é demonstrar a aplicabilidade da 
função social da propriedade na aquisição de imóvel pela usucapião especial rural em área inferior ao módulo rural constitucional. A metodologia 
utilizada nesta pesquisa foi a documental, baseada na comparação de acórdãos dos Superiores Tribunais e legislação extravagante, aliando-se a 
abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa com ênfase à ilustração de casos e com manifesta fundamentação. O entendimento do STJ 
indicado na decisão do Resp 1.040.296-ES traduz que, estando presentes todos os requisitos exigidos no texto constitucional não se pode negar a 
usucapião alegando que o imóvel é inferior ao módulo rural previsto na região, e está de acordo com o que o STF decidiu por ocasião do 
julgamento do RE 422.349-RS, no qual foi analisado um caso similar, mas envolvendo usucapião especial urbana. Neste sentido pode-se observar o 
Enunciado 594 da VII Jornada de Direito Civil que transcreve ser possível adquirir a propriedade de área menor do que o módulo rural estabelecido 
para a região, por meio da usucapião especial rural. Conclui-se que apenas a propriedade que atende a sua função social está albergada pela 
Constituição como um direito ou garantia. É um atributo constitutivo e inerente ao direito de propriedade e não um limite ao exercício deste. 
Somente cumpre a função social da propriedade se atendidos, simultaneamente, os elementos econômicos, ambientais e sociais. Para tanto, a 
positivação do princípio supracitado afigura-se como garantia fundamental, como princípio da ordem econômica e como elemento da política 
urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. Desta forma, a Carta Magna, ao instituir a usucapião rural, prescreveu um limite máximo de área a 
ser usucapida, sem impor um tamanho mínimo. O que leva os doutrinadores e a jurisprudência a concluírem que mais relevante que a área do 
imóvel é o requisito que precede a ele, ou seja, o trabalho realizado pelo possuidor e sua família, que torna a terra produtiva e lhe confere função 
social.
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RESUMO

A pesquisa objetiva analisar como o Supremo Tribunal Federal realiza o controle de convencionalidade das normas internacionais, especialmente 
os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, frente à legislação infraconstitucional. Analisar especialmente, a 
possibilidade de uma decisão proferida pelo STF ser questionada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando suas decisões 
confrontam com as determinações dos tratados internacionais.  No contexto em que se discute a aplicação de medidas coercitivas que 
efetivamente protejam os direitos fundamentais, como se dá a responsabilidade do Estado se o desrespeito às normas internacionais pactuadas 
provém de decisões de sua mais alta Corte? Neste sentido será objeto desta análise alguns casos contenciosos e consultivos e algumas decisões 
que confrontam com as normas internacionais, especialmente no que se refere ao princípio constitucional do devido processo legal e da 
obrigatoriedade, ou não, da concessão do duplo grau de jurisdição para réus processados por aquele órgão judiciário, em primeiro grau, em razão 
de competência  determinada pela conexão. Para tanto esta pesquisa buscará estabelecer um comparativo entre o texto constitucional inserido 
nos §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/88 e o posicionamento adotado pela Suprema Corte nas decisões que conflitam com os tratados internacionais 
sobre Direitos Humanos. Utilizará como paradigma o posicionamento do STF na Ação Penal 470, conhecida como “mensalão” e a violação do 
artigo 8º, 2, h, do Pacto de San Jose da Costa Rica. Para enfrentar o tema, este estudo utilizará a pesquisa documental e jurisprudencial dos 
Tribunais Internacionais, pesquisas bibliográficas e precedentes internacionais para casos semelhantes. Estudará a possibilidade jurídica de que 
réus peticionem ao sistema interamericano, reivindicando a anulação de julgamentos que violem suas normas e quais as sanções que o país se 
sujeita ao violar um compromisso internacional. Considerando que a CF/88, em seu art. 5º, inc. LXVII, estabelece expressamente os dois únicos 
casos em que a lei permitirá a prisão civil, quais sejam, do devedor de alimentos e do depositário infiel. Neste caso específico a Suprema Corte, 
fazendo o controle de convencionalidade com o Pacto de San José da Costa Rica, editou a súmula vinculante 25, que determina ser ilícita a prisão 
civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. No precedente representativo desta decisão (HC 95967) a Ministra Relatora 
citou o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, que dispõe que ninguém será detido por dívidas, limitando essa forma 
de coerção exclusivamente para o inadimplemento de obrigação alimentar.  O Brasil aderiu a essa convenção, assim como ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer reserva, ambos no ano de 1992.  No entanto na alínea ‘h’ do art. 8º, da mesma Convenção Americana, 
está prevista a garantia judicial ao direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior, referência implícita ao duplo grau de jurisdição. 
Considerando que a legislação infraconstitucional, especialmente o art. 78 do CPC, determina que a competência por conexão ou continência no 
concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá a especial. Portanto nos crimes cometidos em concurso de réus com foro comum e 
com foro privilegiado prevalecerá o foro privilegiado, privando os réus que tem foro comum da prerrogativa de recorrer da sentença a juiz ou 
tribunal superior. Se para a prisão civil do depositário infiel a Suprema Corte considerou que o Brasil está vinculado ao Pacto, não estaria também 
vinculado em conceder a todos, sem distinção, o duplo grau de jurisdição? Extrai-se desse estudo que a Suprema Corte utiliza dois pesos e duas 
medidas, ora pendendo para o respeito aos Tratados Internacionais, ora fazendo uso de sua prerrogativa de ser “a última palavra” em controle de 
constitucionalidade.
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Título: O DIREITO AO ESQUECIMENTO SOB À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO PROCESSO PENAL CRÍTICO 100

RESUMO

O Direito ao Esquecimento deve ser observado sob o enfoque do Direito à Intimidade ou da Liberdade de Imprensa? Há argumentos em teses e 
antíteses, e um exame mais profundo da matéria pode contribuir para a compreensão desta questão. O objetivo deste trabalho se funda no 
aperfeiçoamento acerca da matéria, tendo como premissa os Princípios Basilares da Constituição Federal e a análise crítica do Processo Penal que, 
em última análise, é um liame indissolúvel no desenvolvimento do processo empírico, deveras utilizado no transcorrer deste estudo. A hipótese 
que propõe este pesquisador é que o Direito à Intimidade, à vida privada, deve prevalecer em detrimento da Liberdade de Imprensa. Este é a ideia 
norteadora dos fundamentos da Constituição Federal. O pensamento crítico do Processo Penal nos traz a abordagem sob o enfoque garantista ou 
utilitário do estado. Quando estivermos diante de uma abordagem garantista do Processo Pena (abordagem proposta), logo, que privilegia os 
princípios do estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, paridade de armas, estaremos tratando da (possível) imparcialidade das 
agências judiciais, controle jurisdicional das agências policiais e como reflexo, conseguiremos abordar o tema constitucional proposto de forma a 
resgatar a essência da Constituição Federal. Esta pesquisa utiliza métodos de estudo de caso, pesquisa bibliográfica, análise de dados (primários e 
secundários) principalmente sob o enfoque do estudo empírico. As principais conclusões deste trabalho se fundam na prevalência do individuo 
sobre as agências, sejam ela estatais, paraestatais ou privadas. A Constituição de 1988 possui princípios que devem funcionar entre si, um princípio 
não exclui o outro, mas quando há embate entre eles, deve ser realizada a relativização à luz da proteção dos indivíduos. Esta ideia foi o 
fundamento da Constituição de 1988, que nos trouxe a segura proteção aos direitos individuais, sociais, políticos e demais. Não obstante, a 
liberdade de imprensa deve ser conservada à luz do estado democrático de Direito, o que não se admite, ainda que por hipótese, é a sua 
prevalência sobre os direitos do indivíduo na análise concreta. Por fim, como já citado, o Processo Penal possui representativo papel na análise dos 
institutos que orbitam na esfera do Direito ao Esquecimento, pois, possuímos ainda os resquícios de um Processo Penal Inquisitório que mescla 
fundamentos e normas com o Sistema Acusatório, não se fundando aí um Sistema Misto pela clara impossibilidade no campo da gestão da prova, 
mas que nos traz na esfera prática resultados lastimáveis, causando etiquetamentos ao indivíduo muitas vezes irreversíveis que o Direito ao 
Esquecimento deve atenuar para que se privilegia os princípios basilares constitucionais.
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RESUMO

O presente estudo tem por escopo analisar a decisão liminar proferida pelo STF que suspendeu a Lei que liberava o uso da fosfoetanolamina 
sintética, conhecida como "pílula do câncer", sob a perspectiva do direito de tentar a cura, respaldado na Constituição Federal, nos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos e na Jurisprudência Estrangeira. Quanto à metodologia, a pesquisa tem natureza bibliográfica e 
jurisprudencial, com estudo descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa teórica quanto ao tipo, de natureza qualitativa e, no tocante 
aos objetivos, descritiva e exploratória.  A substância fosfoetanolamina foi produzida pela primeira vez no Instituto de Química de São Carlos da 
USP pelo químico Gilberto Chierice, para descobrir uma substância que auxiliasse no tratamento do câncer. Durante anos, apesar da ausência de 
registro na ANVISA, a indigitada Universidade produziu e distribuiu gratuitamente a fosfoetanolamina, existindo relatos de diversos pacientes no 
sentido da melhora e até cura da enfermidade. No entanto, em junho de 2014, o Diretor do Instituto de Química dessa Universidade resolveu 
editar a Portaria IQSC 1.389/2014, vedando a produção e distribuição de substâncias sem as devidas licenças e registros, dentre elas, a 
fosfoetanolamina sintética. Nesse período, não obstante a norma proibitiva foram proferidas diversas decisões ao redor do País, obrigando o 
fornecimento da substância a pacientes terminais. Solucionando esse impasse, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.269/2016, com sanção em 
13 de abril de 2016, que permitiu a comercialização e uso da propalada substância. Inconformada, a Associação Médica Brasileira ajuizou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade, sob o fundamento de que a fosfoetanolamina não tinha ação contra o câncer comprovada cientificamente e nem 
tinha sido testada em humanos.  Em julgamento, por maioria absoluta, o STF decidiu suspender a aludida Lei, por considerar haver potencial dano 
em liberar a substância sem a realização de estudos científicos e registro do medicamento pela ANVISA. No caso, agiu com desacerto a Corte 
maior, pois não caberia ao Estado estabelecer o que um cidadão pode ou não usar como medicamento. O direito, em questão, é o respeito à 
autonomia de vontade do próprio corpo, cuja proteção conferi ao indivíduo de determinar, de forma autônoma, o seu próprio destino. Trata-se 
ainda de garantir o direito humano à vida, bem maior consagrado pela Constituição Federal, corolário da dignidade da pessoa humana, como 
também o direito à saúde, protegido constitucionalmente. Revela-se, portanto, constitucional a legislação objurgada. Por outro lado, o pedido 
encontra-se também em consonância com o direito fundamental internacionalmente consagrado: right to try, também chamado de derecho a que 
sea intentado, ou, em português, direito de o paciente tentar a cura. Nesse ponto, cabe destacar decisão proferida pelo Tribunal Constitucional 
Colombiano em 2015, que reconheceu, em um caso concreto, que existia um direito fundamental a que fossem tentados tratamentos
experimentais, ainda não aprovados pelos órgãos reguladores, por se tratar de um direito inerente à dignidade humana. De mais a mais, a Lei 
13.269/2016 encontra-se guarida ainda em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, a saber, como a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, que prevê o direito à saúde como um direito humano e fundamental, de observância obrigatória pelos signatários. Assim, conclui-se 
que a suspensão realizada no julgamento, além de violar o direito à vida, à saúde, nega o direito fundamental de o paciente tentar a cura, 
consagrado, tanto nos Tratados de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, como na jurisprudência estrangeira. Espera-se que o trabalho fomente 
outras pesquisas e reflexões, o que certamente fará com que se avance das conquistas no plano meramente formal para a garantia de plenitude 
do respeito à dignidade humana em todas as suas dimensões.
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RESUMO

O trabalho visa identificar quando ocorrerá o excesso de prazo na prisão preventiva durante a formação da culpa a configurar constrangimento 
ilegal no direito brasileiro, mais precisamente doutrina e jurisprudência. O desafio do presente trabalho é de estudar como problemática a 
ausência de fixação legal no direito brasileiro de prazo razoável da prisão cautelar durante a tramitação processual, o que vem causando grande 
insegurança jurídica, visto que deixa nas mãos do julgador a conveniência para delimitar o tempo dessa medida, conforme critérios eleitos por seu 
entendimento para dirimir a questão, não havendo qualquer parâmetro legal para análise da razoabilidade da medida. A escolha do tema é 
resultante de diversas experiências práticas vividas por este pesquisador no exercício da judicatura estadual, pois constantemente analiso pedidos 
de relaxamento de prisão de acusados alegando constrangimento ilegal em suas liberdades por causa da demora na tramitação processual. A 
temática desenvolvida no presente trabalho é de suma relevância na medida em que faz um estudo detalhado de posições jurisprudenciais, 
incluindo a "regra antiga dos 81 dias" acerca do tema relativo ao excesso de prazo na prisão preventiva a luz do direito brasileiro. A proposta é 
procurar responder quanto tempo deve durar o processo penal e a prisão cautelar preventiva, fazendo uma leitura do art. 5º, inciso LXXVIII da 
Constituição Federal. De conteúdo eminentemente prático, não se pretende um trabalho de cunho exaustivo, apesar de preocupar-se com a 
discussão de posições doutrinárias indispensáveis para a compreensão do tema. Busca-se aliar teoria e prática, dando ênfase no dia a dia dos 
operadores do Direito na seara criminal. Os que trabalham nessa área deparam-se todos os dias com a aplicação da prisão preventiva e sabem 
que, ao ser utilizada, não há qualquer delimitação de sua duração. É contra esse tempo de duração da custódia cautelar sem nenhum limite que o 
trabalho propõe uma solução prática. Sabe-se que os prazos estipulados pelo Código de Processo Penal de 1941, para a prática dos atos 
processuais isolados, passaram a ser descumpridos, mediante construção jurisprudencial que admitia o excesso se a prisão cautelar não superasse 
81 dias até o julgamento do acusado, cujo contorno à barreira legal ensejou diversas criações judiciais. Nesse cenário, o aplicador da lei passou a 
utilizar-se da razoabilidade, desencadeando as mais diversas justificativas, reduzindo a obediência dos prazos legais a gloriosas exceções. A novel 
lei 12.850/13 adotou o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, para o término da instrução criminal nos crimes praticados por 
organizações criminosas, portanto, estendendo- se aos demais em razão dos princípios regentes do processo penal, porém admitido o excesso 
razoável pela jurisprudência. Assim, diante da omissão em nosso Código de Processo Penal sobre um prazo definido para o encerramento da 
instrução criminal estando o acusado preso, se faz necessário a utilização do Princípio da Razoabilidade como forma de limitação do arbítrio da 
fixação da medida cautelar, impedindo a ocorrência de constrangimento ilegal ao acusado e aplicação antecipada da pena. Com a percepção da 
inexistência atual de regramento ou entendimento jurisprudencial que determine o que venha a ser o excesso de prazo da prisão preventiva, a 
única saída é analisar o Princípio da Razoabilidade como fator determinante sobre o tempo de tal medida cautelar. Com isso, a metodologia 
utilizada no presente estudo será através de pesquisa na doutrina e jurisprudência brasileira, bem como no direito estrangeiro, para verificar 
critérios que possam ser adotados de forma uniforme em todo o país a cerca da razoabilidade do tempo de prisão preventiva que não venha a 
ferir a dignidade humana do preso e a garantia constitucional da duração razoável do processo.
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RESUMO

O tema do trabalho é “Os limites à flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil”,  verificando se sua aplicação é maléfica ou benéfica aos 
trabalhadores, bem como quais os limites e possibilidades dessa flexibilização estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Quanto as suas 
hipóteses e objetivos foi efetuado por meio do levantamento e da pesquisa bibliográfica sobre a flexibilização, verificou-se a necessidade de 
melhores esclarecimentos sobre o tema nas relações trabalhistas que tem gerado controvérsias no ordenamento jurídico. Apresentando aspectos 
positivos e negativos sobre a flexibilização, bem como conceitos e definições que norteiam o tema no âmbito jurídico. Assim, tentou se esclarecer 
quais os limites da aplicação no ordenamento jurídico brasileiro trabalhista da flexibilização, as normas já flexibilizadas e a breve análise dos 
projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional brasileiro. A metodologia adotada foi o método dedutivo, em virtude dos posicionamentos 
existentes acerca do tema, pelas quais se chegou a uma análise mais aprimorada. A técnica de pesquisa realizada através de levantamentos 
bibliográficos e documentais, efetuando pesquisas no âmbito doutrinário e legislativo atinentes ao tema proposto. Dentre os resultados obtidos 
com a presente pesquisa, analisou-se o surgimento do direito do trabalho no âmbito mundial e brasileiro, contextualizando com a globalização e 
sua influência para o direito do trabalho. Conceituou-se a flexibilização e a desregulamentação, com seu histórico no Brasil e em alguns países 
estrangeiros. Analisaram-se as correntes flexibilistas do direito do trabalho: Flexibilista, Antiflexibilista e Semiflexibilista. E ainda os tipos de 
flexibilização existentes no direito do trabalho e suas características. Efetuando-se ainda uma elucidação das normas trabalhistas já flexibilizadas 
no ordenamento jurídico pátrio e alguns entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Por fim, abordou quais os direitos trabalhistas passíveis de 
flexibilização, bem como quais os critérios e limites constitucionais e legais no âmbito jus trabalhista brasileiro para a flexibilização. A conclusão foi 
de que a Constituição Federal de 1988 trouxe alguns direitos que podem ser flexibilizados através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, 
tais direitos encontram-se expressos no art. 7º, incisos, VI, XIII e XIV, são eles: a irredutibilidade salarial, jornada de trabalho e compensação de
horários e jornada de em turnos ininterruptos de revezamento.  Assim, cabe considerar que o próprio dispositivo constitucional em seu caput do 
art. 7º estabeleceu um limite à flexibilização voltada a relativização. Assim, o próprio legislador, constituinte originário, permitiu a flexibilização, 
podendo estabelecer outras normas trabalhistas que visem estabelecer a melhoria da condição social do trabalhador. Com relação aos limites 
legais a flexibilização das normas de direito do trabalho, cabe mencionar que as negociações coletivas de trabalho não podem transacionar sobre 
direitos indisponíveis, sendo assim a autonomia privada coletiva não incidirá sobre normas de ordem pública e geral, por exemplo: salário mínimo, 
férias, repouso semanal remunerado, intervalos, segurança e medicina do trabalho.  Nestes casos a flexibilização dos direitos trabalhistas está 
condicionada a respeitar critérios mínimos impostos pelo Estado. Cabe mencionar ainda, que a flexibilização deverá observar os princípios 
estabelecidos pelo direito do trabalho, pois o princípios, segundo o entendimento de Américo Plá Rodriguez,  possuem natureza interpretativa, 
normativa e informadora.  Diante das elucidações apresentadas, conclui-se que a flexibilização dos direitos trabalhistas tem que ser efetuada 
mediante limites e critérios acima apresentados, observando sempre a sua finalidade social e a sua excepcionalidade em épocas de crises 
econômicas, devendo ser assegurado direitos mínimos ou o “patamar civilizatório mínimo”.
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RESUMO

O presente Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta acorda os "Princípios Fundamentais" tendo por base: O desenvolvimento econômico, 
social e cultural na busca de uma maior e mais ampla justiça social; com garantia da paz e do progresso nas relações internacionais, à luz dos 
objetivos e princípios consagrados na carta das Nações Unidas; além da participação do Brasil e de Portugal em processos de integração regional, 
como a União Européia e o MERCOSUL, almejando permitir a aproximação entre Europa e a América Latina para intensificação das suas relações. 
Com relação a "Entrada e Permanência de Brasileiros em Portugal e de Portugueses no Brasil": os titulares de passaportes diplomáticos poderão 
entrar no território da outra Parte contratante ou dela sair sem necessidade de qualquer visto. Os titulares de passaportes comuns válidos do 
Brasil ou de Portugal que quiserem entrar no território da Parte contratante para fins culturais, empresariais, jornalísticos ou turísticos por período 
de até 90 dias são isentos de vistos. Cada parte constante favorecerá a criação e manutenção, em seu território, de centros e institutos destinados 
ao estudo, pesquisa e difusão da cultura literária, artística, cientifica e da tecnologia da outra Parte. As partes contratantes favorecerão a 
cooperação entre as respectivas Universidades, instituições de ensino superior, museus, bibliotecas, arquivos, cinematecas, instituições cientificas 
e tecnológica e demais entidades culturais. O ponto chave desse Projeto é saber o que a OAB pensa sobre "Revalidação?"; se existe omissão da 
OAB para revalidar o diploma; o que o MEC pensa sobre "Revalidação?"; se as decisões da jurisprudência são procedentes ou improcedentes. 
Sendo que, o nosso maior desafio é descobrir se o Brasil possui "Convênio". O Objetivo desse projeto é pesquisar decisões judiciais sobre o tema. 
trata-se de pesquisa qualitativa, bibliográfica, baseada em fontes secundárias, quais sejam, livros, artigos,  acórdãos e pesquisa de campo 
tratando-se de um caso concreto. A CRFB/88, foi a mais incisiva ao tratar do direito à educação no País! A Constituição Federal consagra 
“Liberdade de Aprender, Ensinar e Pesquisar..." Não admite imposição de limites “Ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa...". A 
formação profissional obtida no exterior deve ser também prestigiada no Brasil, na mesma proporção daquela obtida nas escolas do País, dando 
ao certificado no exterior condições para trabalhar no Brasil com base nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Revalidação de 
Diplomas Estrangeiros tem claro propósito de promover o Desenvolvimento Social. Na medida em que proporciona ao profissional estrangeiro, ou 
ao brasileiro formado em outro país, a possibilidade de desempenhar suas atividades em território brasileiro. Através da revalidação e de 
comprovação de conhecimento obtido. Desde que atendidas às exigências de equivalência da mesma formação no Brasil. O respeito aos Direitos 
Humanos deve ser conteúdo programático orientador das relações internacionais do Brasil. A orientação da política externa brasileira deve se 
pautar, por mandamento constitucional, na “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade". Respeitando-se a autodeterminação 
desses. O Brasil respeita a formação feita no exterior, por imperativo constitucional; expressando em sua legislação que os diplomas obtidos no 
exterior serão sempre Revalidados. Desde que atendidas às condições que comprovem a BOA FORMAÇÃO do postulante. A Lei de Diretrizes e 
Bases de Ensino (LDB) tem perfeita adequação com a Norma Constitucional; uma vez que traz como ponto principal, em seu artigo 48, parágrafo 
2º, a obrigação da Revalidação no Brasil de diplomas obtidos no estrangeiro. A norma traz o verbo "serão" e não a locação "poderão ser" 
Revalidados. A normatização infra-legal que regerá a matéria deverá indicar claramente a intenção de que o pleito de Revalidação de Diplomas 
Estrangeiros no Brasil deve ser deferido,

Ciências Jurídicas

Pós-graduação lato sensu - DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 104



Curso: Pós-graduação stricto sensu - Direito

Ciências Jurídicas

E-mail para contato: adwin@uol.com.br IES: UNESA

Autor(es) Osmar Shineidr Soares de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): Direitos da infância e juventude. Sociedade. Direitos fundamentais. Pesquisa empírica. Rede de proteção.

Título: A (RE)CONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: REFLEXÕES SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE SOCIEDADE E O CONJUNTO 
DE PROTEÇÕES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO RECORTE DO DISQUE 100 NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

105

RESUMO

O autor do presente trabalho busca investigar se o desenho institucional orgânico do Sistema de Garantias e Defesa da Infância e Juventude, tal 
como proposto pela Constituição Federal de 1988, se incorporou na cultura de direitos hoje percebida pela sociedade. Parte-se da premissa que 
existe uma etapa definível de transformação na visão jurídica e social do papel das crianças e adolescentes, marcada tanto por pressão 
internacional (patrocinada pela Organização das Nações Unidas) e as organizações dos movimentos sociais nacionais entre os anos 1970 e 1980. 
Tal transição se dá na passagem de um direito estabelecido em um Código de Menores considerado repressor e excludente, acompanhado de leis 
esparsas que apresentam um caráter assistencialista predominante no norteamento das políticas públicas para um modelo constitucionalizado por 
demanda popular. Assim, há uma ressignificação dos conceitos como “menor”, “situação irregular” caracterizador da cultura jurídica entre os anos 
1927 e 1988 para um direito marcado pelo reconhecimento de que na infância e adolescência se encontram indivíduos em condição especial de 
desenvolvimento, onde o foco não é somente no aspecto repressor. O objeto da investigação empreendida, portanto, se mostra pertinente com a 
linha de pesquisa de “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”, posto que explora como os direitos fundamentais da infância e juventude são 
estruturados na Constituição Federal de 1988 e as principais produções legislativas que seguem, mantendo o olhar para a reação da sociedade às 
mudanças. As principais questões norteadoras são apresentadas na investigação inicial em perceber se há, de fato, neste desenho institucional da 
rede de proteção dos direitos da infância e juventude, elementos que foram aproveitados do modelo passado e, em caso positivo, como foram 
incorporados, jogando o foco para a compreensão do diálogo entre os diversos atores, públicos e privados, nas garantias dos direitos da infância e 
juventude. A metodologia utilizada para atingir tal fim se pautou em pesquisa bibliográfica teórica com o aporte da pesquisa empírica de sujeitos 
residentes em dezenove bairros do Município do Rio de Janeiro, envolvidos em denúncias enviadas ao programa Disque 100, serviço de denúncias 
de violações aos direitos da infância e juventude do Governo Federal. Nesta pesquisa do tipo descritiva, com a utilização de uma abordagem 
quantitativa, procura descrever as características de uma determinada parcela da população a partir de uma interpretação inferencial. Na análise 
dos dados buscou-se o método estatístico para obter informações descritivas sobre as frequências das denúncias, tipos de violações, idade, raça, 
sexo e bairros envolvidos. Em uma segunda etapa de pesquisa empírica, para subsidiar e ampliar a compreensão do conjunto de informações 
coletadas por intermédio dos dados teóricos estudados durante a revisão da literatura tornou-se necessária a construção de um instrumento que 
pudesse traduzir a compreensão da sociedade quanto à temática pertinente no referencial teórico que versa a respeito dos direitos da infância e 
juventude e a relação da sociedade com estes direitos e as políticas públicas que as acompanham. A pesquisa apontou que existe uma adesão ao 
Disque 100 por parte da sociedade, porém esta ainda não apreendeu o caráter integral da mudança estabelecida a partir da Carta Cidadã, focando 
nas questões repressivas do modelo, o que diminui sua adesão aos aspectos participativos do modelo de políticas públicas proposto, e que se 
reflete em sua relação com o Município, identificado como o maior protagonista da rede de proteção.
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RESUMO

Este trabalho trata da efetividade dos Termos de Ajustamento de Condutas Ambientais (TACA) firmados na ação penal pública incondicionada n. 
5667/07, instaurada pela promotora do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo da Comarca de Macapá, tramitando na 3ª Vara 
Criminal e Auditoria Militar da mesma Comarca, com os compromissários Luk Comércio e Representações Ltda., Francisco Odilon Filho, Maria 
Lucimar da Silva Lima, União de Faculdades do Amapá (FAMA) e Rodrigo Calvo Galindo, impondo obrigações de fazer e de não-fazer, de caráter 
preservacionista, reparador e compensatório, buscando coibir crimes na Ressaca Lagoa dos Índios, importante bem ambiental para sociedade e 
para os Municípios de Macapá e Santana, funcionando como corredor de ventos e receptáculo de águas pluviais, cuja poluição ameaça a vida 
ecologicamente equilibrada, pondo em risco presentes e futuras gerações, inviabilizando a sustentabilidade. O problema indagava se os TACA 
foram efetivos na proteção e recuperação da Lagoa dos Índios. A hipótese afirmava que os TACA não cumpriram integralmente a finalidade 
protetiva à respectiva Ressaca, sendo confirmada, pois, se os TACA buscavam evitar a continuidade degradadora, e a comprovação apontou em 
sentido contrário, então,  não houve estancamento dos crimes. Quanto ao retorno do meio ambiente ao status quo a hipótese também se 
confirmou, pois a degradação do bem foi de incalculável dimensão e, nesse caso, os TACA não serviram à proteção ambiental. O trabalho se 
assentou em três etapas. A primeira, tratou das generalidades do TACA, abrangendo: natureza jurídica, finalidades, legitimidade, requisitos, 
eficácia e consenso na Teoria Comunicativa de Jüngen Habermas. A segunda, tratou da aplicação do TACA no âmbito da suspensão condicional do 
processo e da pena, da atuação extrajudicial do Ministério Público no Direito Comparado, Brasil e Estado do Amapá. A terceira, ocupou-se com a 
efetividade dos TACA para a proteção da Lagoa dos Índios, estabelecendo relações entre degradadores e o princípio do poluidor-pagador, como 
também destacou as obrigações de fazer e de não-fazer, verificou o adimplemento daquelas, ou não, e a remediação ambiental, salientando as 
medidas preservacionistas, reparatórias e compensatórias dos impactos ambientais sobre a Lagoa dos Índios. Os resultados indicaram que a 
efetividade dos TACA é relativa, haja vista que a maior parte das obrigações não foi cumprida, muito embora o prazo da suspensão condicional 
esteja em curso; em relação à recuperação ambiental da Lagoa dos Índios não está cumprida, pois o respectivo plano não foi executado; viu-se 
que os TACA são instrumentos de prestação estatal célere, segundo doutrina de Mancuso, Mazzilli, Cappelli. Quanto à eficácia social o TACA tem 
sido muito mais utilizado que as ações judiciais e, nesse aspecto, entendeu-se não efetivo, pois quanto mais TACA houver, menos as pessoas estão 
respeitando a lei; e no concernente à eficiência normativa, o TACA se mostrou efetivo, pois na sua coercitividade, impõe a prática de atos 
toleráveis pela sociedade, principalmente quando se trata da tutela jurídica de um bem ambiental fundamental para o equilíbrio ambiental do 
Estado do Amapá e das gerações presentes e futuras.
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RESUMO

A necessidade de compreender com cautela a sociedade contemporânea complexa fez com que se optasse por investigar as teorias que 
fundamentam as principais reivindicações formuladas pelos grupos vulneráveis ou minoritários. Destarte, o problema que o trabalho pretenderá 
responder é: Como garantir a aplicação dos direitos fundamentais numa sociedade plural, reconhecendo as particularidade de grupos minoritários 
e promovendo ações para se alcançar a chamada igualdade material? A hipótese é de que o Multiculturalismo, como filosofia política, traz a 
possibilidade de refletir sobre essas questões e oferece um novo olhar para enfrentar os conflitos sociais do século XXI. Por meio desta doutrina, 
encontrar-se-ão subsídios para o enfrentamento do racismo, guiados pela realização da justiça social e a luta por políticas de garantia da dignidade 
humana. A análise sobre o multiculturalismo está no cerne das principais discussões do mundo contemporâneo. Assim, para que se desenvolvesse 
a principal discussão deste trabalho, foi necessária a apresentação de alguns conceitos preliminares que permitirão uma construção lógica do 
raciocínio, facilitando o entendimento acerca do tema, e que, posteriormente, ajudará a confirmar a hipótese suscitada nesta pesquisa. O primeiro 
deles se refere ao pluralismo, pois situará o problema da efetivação dos direitos fundamentais dentro das sociedades multiculturais. O 
entendimento sobre questão da tolerância no mundo contemporâneo permitirá o desenvolvimento das principais ideias entre liberais e 
multiculturalistas, notadamente no que se refere à função do Estado na proteção destes direitos fundamentais das minorias e grupos minoritários. 
Relevante, também, será a abordagem das concepções de igualdade e liberdade, uma vez que tais conceitos se inserem em um debate maior 
realizado pelos filósofos da contemporaneidade.  O passo seguinte é adentrar nas discussões filosóficas. O marco histórico do multiculturalismo 
surgiu na Constituição do Canadá em 1982, quando se incluiu a temática na Constituição canadense, reconhecendo que o respeito pelas diferenças 
culturais é compatível com a igualdade dos cidadãos. Como marco teórico, teve origem no debate entre liberais e comunitaristas. No centro das 
discussões está a posição que o Estado e o direito devem tomar diante das concepções de vida boa dos indivíduos. Eles devem ser manter 
distantes, como desejam os liberais, ou proclamar a existência de uma vida digna melhor que as outras, como desejam os liberais? Fruto desse 
embate de ideias surge a doutrina do multiculturalismo como filosofia política. Alguns autores são referência nesta forma de pensar o Estado. 
Entre eles, Charles Taylor com sua política do reconhecimento, Will Kymlcka e a construção das políticas de identidade e Iris Young com seus 
grupos transversais. Como se pode notar, a reflexão filosófica sobre as teses apresentadas é deveras importante, pois, a partir delas é que 
poderemos identificar a adequação do sistema jurídico brasileiro com a perspectiva do multiculturalismo. É importante deixar claro que a tese 
multiculturalista não se restringe apenas ao campo da política, a adoção desta forma de pensar vai causar efeitos também na ordem jurídica de 
uma sociedade, a começar pelo Texto Constitucional. Algumas Constituições adotam a referida teoria de forma expressa, é o caso das 
Constituições canadense e boliviana. Igualmente, a legislação infraconstitucional e a interpretação jurisprudencial deverão seguir o mesmo 
caminho, sob pena de inviabilizar a implementação deste modelo de justiça. Em face de todo o exposto, entende-se que o Multiculturalismo 
parece ser o modelo ideal para o enfrentamento dos problemas relacionados à justiça social enfrentados pelas minorias brasileiras. No que diz 
respeito aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, constituído por livros, 
artigos de periódicos e material disponibilizado na internet.
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RESUMO

O tema da pesquisa é a possibilidade jurídica do pedido de reparação do dano moral coletivo em ação civil pública ambiental à luz da 
interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no caput do artigo 1º da Lei nº 7347 de 1985. Assim, o objetivo da pesquisa é 
analisar o dever do degradador de reparar, em toda a sua extensão, a lesão ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
descortinando as características do dano ambiental, tendo em vista o princípio da reparação integral e levando em consideração o fato de que a 
Constituição brasileira estabelece o dever de todos de promover a salvaguarda desse direito, pois meio ambiente é bem de uso comum do povo 
essencial à sadia qualidade de vida, verdadeiro direito fundamental. Por isso, é imprescindível verificar, na esfera do processo coletivo brasileiro, 
especificamente em sede de ação civil pública, a possibilidade jurídica do pedido de condenação em indenizar o dano moral coletivo ambiental. 
Também é preciso saber se a cumulação de pedidos pode ser admitida face ao disposto no artigo 3º da Lei nº 7347 de 1985. Nesse sentido, 
justifica-se a análise com base nos princípios do processo coletivo, sobretudo o princípio do microssistema e o da atipicidade das ações coletivas. 
Embora não exista no Brasil um sistema codificado de processo coletivo, há um conjunto de diplomas legais que introduziram meios processuais 
adequados para tutelar direitos transindividuais, que têm uma lógica e devem ser aplicados de forma intercambiante. A aplicação integrada do 
teor da Lei nº 7347 de 1985 com o disposto no Título III do Código de Defesa do Consumidor- Lei nº 8078 de 1990, notadamente do expresso no 
artigo 83, que ampara a possibilidade de cumulação de pedidos em ação civil pública. Por conseguinte, o objeto da pesquisa está circunscrito a 
identificar as peculiaridades do direito difuso ao equilíbrio e à higidez do meio ambiente, a compreender a extensão do dano ambiental, em seu 
âmbito difuso, que afeta direito indivisível, podendo acarretar lesão tanto de ordem patrimonial quanto extrapatrimonial, a estudar a ação civil 
pública como meio processual adequado que permite, pela via judicial, a imposição de medidas para que o dano seja integralmente reparado. Para 
alcançar o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada foi a da análise da legislação brasileira concernente aos instrumentos do Processo 
Coletivo, aos fundamentos do Direito Ambiental, com apoio na doutrina especializada e a partir das decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre 
a matéria ora estudada. Considerando os referenciais doutrinários e a interpretação da referida Corte Superior brasileira, a conclusão é a de que o 
dano ao meio ambiente é multifacetário, pode provocar lesão ao mesmo tempo a direito individual e a direito difuso, pode repercutir 
negativamente afetando tanto as gerações presentes como as futuras, pode ter consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, sendo factível 
identificar problemas como danos que são incertos e se projetam no futuro, haja vista que nem sempre a lesão ambiental é instantaneamente 
percebida. A ação civil pública é sem dúvida um mecanismo importante do Direito Processual Coletivo Brasileiro que viabiliza a entes 
intermediários da coletividade, isto é, aos entes políticos da Federação (União, Distrito Federal, Estados, Municípios), aos entes da Administração 
Pública Indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às Associações ( organizações da sociedade civil), que atuam como substitutos 
processuais, pleitear ao Poder Judiciário a defesa do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e traz as bases legais para o 
pedido de reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais difusos.
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RESUMO

A mediação é uma importante transformação e atua como base para o surgimento de uma política jurídica de autocomposição dos conflitos, de 
forma a prevenir ou por fim aos litígios, sendo utilizada como meio efetivo de pacificação social. Neste cenário, a Resolução nº 125/2010 do CNJ 
foi um marco na implementação de uma política judiciária de estímulo, apoio e difusão permanente de mecanismos consensuais e de 
sistematização e aprimoramento das práticas já adotadas pelo judiciário na solução dos litígios. Nesse mesmo movimento de transformações o 
ordenamento jurídico brasileiro é incrementado com o NCPC (Lei nº 13.105/2015) que instituiu o dever do Estado de promover o incentivo a uma 
solução consensual dos conflitos, com a criação de centros judiciários nos tribunais para realização de audiências e sessões de conciliação e 
mediação, sem exclusão de outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais. De maneira mais precisa surge a Lei nº 13.140/2015 (Lei de 
Mediação) que traz os procedimentos e conceitos que serão adotados na mediação judicial e na extrajudicial, bem como a sua aplicação. Ambas, 
em conjunto, atuam na consolidação da política judiciária de desjudicialização e de consensualização contribuindo na formação de uma cultura 
estimuladora e difusora de autocomposição. Ocorre que, com o intuito de tornar a mediação mais acessível à população, o legislador previu que 
poderia funcionar como medidor extrajudicial qualquer pessoa capaz que tivesse a confiança das partes e que fosse capacitada para realizar a 
composição do conflito, sendo certo que tal pessoa não necessitaria fazer parte ou estar inscrito em qualquer tipo de conselho ou entidade de 
classe, conforme dispõe o artigo 9º da Lei de Mediação. Contraditoriamente, a mesma lei em seu artigo 42 dispôs que as serventias extrajudiciais 
podem realizar a mediação, desde que no âmbito de suas competências, ou seja, só poderão mediar determinado conflito se este versar sobre 
questão que seja objeto da atribuição específica do Notário ou Registrador. Deste modo o presente trabalho objetivou analisar, a partir da 
hipótese de um equívoco legislativo, a possibilidade da medição no âmbito de todas as serventias extrajudiciais, independentemente de sua 
atribuição; como um importante meio de pulverizar a técnica da mediação nos mais longínquos rincões brasileiros, diante da grande acessibilidade 
que os cartórios possuem por estarem instalados em todas as cidades do território nacional, e, especificamente, no caso dos cartórios de registros 
de pessoas naturais, também em todos os distritos, facilitando sobremaneira o acesso aos interessados. Utilizou-se do método de pesquisa 
teórico-dogmática, exploratório e explicativo, adotando-se uma pesquisa jurídica e social de natureza aplicada, com técnica de coleta e análise, 
documental e bibliográfica. Verificou-se que a essência da mediação, está na capacidade e imparcialidade do mediador que é escolhido pelos 
envolvidos, combinando confiança e capacidade do mediador em aplicar as técnicas da mediação, sendo irrelevante seu conhecimento 
especializado ao objeto do conflito. Sendo inexplicável a restrição imposta pela lei.  Constatou-se, ainda, maior capilaridade dos cartórios em 
comparação às unidades do judiciário. Verificou-se, por exemplo, na região Sudeste que os cartórios têm quase dez vezes mais contato com a 
população que o judiciário. Portanto, a lei de mediação, equivocadamente, não privilegiou, como deveria, a aplicação do instituto no âmbito das 
serventias extrajudiciais, na medida em que estas, têm a potencialidade de alcançar todos os distritos de todas as cidades brasileiras como 
verdadeiros polos de mediação, atingindo toda população deste imenso país, sendo um verdadeiro longa manus do Estado, desafogando o Estado 
Juiz nas ações relativas aos direitos disponíveis, e, mesmo os indisponíveis transacionáveis, sem custo nenhum para os cofres públicos, 
contribuindo de maneira efetiva para o processo de desjudicialização.
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RESUMO

Este trabalho visa apresentar a Jurisdição Voluntária Extrajudicial em seu acesso à justiça pelo ângulo da pesquisa empírica. Para tanto, o problema 
da pesquisa será o olhar da realidade sobre o acesso à justiça por este modelo de jurisdição, onde nele se buscará os seguintes questionamentos: 
O titular da Serventia exerce Jurisdição Voluntária Extrajudicial? Seus atos levam ao acesso à justiça? Os usuários do serviço buscam o acesso à 
justiça quando se utilizam das Serventias? O primeiro passo deste trabalho já foi elaborado no estudo do que seria a Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial em todos seus aspectos, olhando para este problema pelo olhar do Direito Notarial e Registral que levou à resposta de que essa 
jurisdição é a real Jurisdição Voluntária, sendo a modalidade judicial apenas um desdobramento da extrajudicial pois se inicia como uma 
administração pública de interesse privado, que toma contornos maiores pelo fenômeno da desjudicialização. Partindo dessa doutrina será feito 
um estudo etnográfico com base na realidade da Serventia Extrajudicial, buscando compreender a real dimensão da Jurisdição Voluntária 
Extrajudicial e se ele é entendida por quem utiliza o serviço, por quem presta o serviço e por quem fiscaliza o serviço como uma mecanismo 
alternativo à resolução do conflito e uma forma de acesso à justiça. Ver o mesmo objeto com outros olhos é mais um mecanismo para pluralizar o 
debate de questões problematizadas nas pesquisas acadêmicas. A comparação entre a doutrina, como pensamento abstrato e a prática cotidiana 
do serviço, faz parte da metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa pelo meio de multi-method approach que busca exatamente 
a junção de vários olhares e vários métodos de pesquisa sobre o mesmo objeto visando a despartamentalização do saber jurídico. Também haverá 
a observação participante, que será efetuada por meio das entrevistas padronizadas e estruturadas, cujo público alvo será constituído dos 
Titulares de Serventias da comarca da capital do Município do Rio de Janeiro; do Desembargador Corregedor do TJRJ, pois este é o responsável 
pela fiscalização das Serventias Extrajudiciais, bem como os seus juízes auxiliares; do Desembargador presidente do Fórum Permanente de Direito 
Notarial e Registral do TJRJ e dos jurisdicionados que utilizam do serviço de Notas e Registro. Todavia, por se tratar de um trabalho de cunho 
etnográfico, é necessário deixar os dados “falarem” após sua coleta, devendo o pesquisador ser imparcial quanto às conclusões que estes 
demostrarem, não forçando a adequá-los à sua visão pessoal sobre o problema. Assim, serão colhidos os dados para se obter subsídios para 
indicar se a doutrina é espelhada na realidade, ou seja, se realmente há o acesso à justiça pela Jurisdição Voluntária Extrajudicial.  Pelo fato da 
pesquisa se encontrar em sua fase inicial, ainda não há resultados a serem expressados. O objetivo geral é verificar o acesso à justiça pela 
Jurisdição Voluntária Extrajudicial através de ideia de representatividade do instituto; por isso a utilização da pesquisa empírica. Busca-se entender 
o que é representativo do acesso à justiça e como os usuários e prestadores do serviço público de Notas e Registros e o órgão fiscalizador da 
atividade enxergam a justiça através dos temas desjudicializados. As partes, o objeto e o direito são exatamente os mesmos, seja ele concretizado 
na Jurisdição Contenciosa ou na Jurisdição Voluntária Extrajudicial. O acesso à justiça e o resultado pretendido pelas partes é de igual forma 
semelhante. Por isso indaga-se: há uma diferença nesses tipos de jurisdição em que um gere acesso à justiça e outro não? E faticamente, o usuário 
do serviço público, o prestador desse serviço e seu fiscalizador visualizam a diferença de jurisdição gerando ou não acesso à justiça? Buscando a 
essas resposta que esta pesquisa se dispõe.

Ciências Jurídicas

Pós-graduação stricto sensu - DireitoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 110



E-mail para contato: klever.filpo@yahoo.com.br IES: UFF

Autor(es) Klever Paulo Leal Filpo; Bárbara Gomes Lupetti Baptista; Thais Borzino Cordeiro Nunes

Palavra(s) Chave(s): Mediação. Advogados. Contraste. Rio de Janeiro. Buenos Aires.

Título: ADVOGADOS “DE LITÍGIO” E ADVOGADOS “DE CONSENSO”: REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DOS ADVOGADOS DA 
MEDIAÇÃO, A PARTIR DA EXPERIÊNCIA PORTENHA

111

RESUMO

Trata-se de pesquisa em andamento que conta com recursos do CNPq. Busca contrastar a experiência da mediação pré-processual obrigatória em 
Buenos Aires (BBAA-Argentina) e a mediação aplicada nos Centros de Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJERJ -Brasil) em vista da 
Resolução 125/CNJ e do Novo CPC (Lei 13.105/15). Metodologicamente, a pesquisa inclui revisão bibliográfica e pesquisa de campo, de natureza 
etnográfica. Os dados empíricos foram coletados em duas etapas: entre 2010 e 2014 nos centros de mediação do TJERJ e em julho e novembro de 
2015 em dois centros públicos de mediação de BBAA. Uma das principais diferenças observadas diz respeito ao local em que a mediação acontece. 
No TJERJ a mediação ocorre no fórum, muitas vezes como uma etapa incidental de um processo em andamento, modelo este absorvido pelo CPC 
ao instituir a “audiência de mediação”. Já em Buenos Aires ela acontece, como regra, fora das dependências e do controle do Judiciário, por 
exemplo na Dirección Nacional de Mediación, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Outro ponto relevante diz respeito à 
formação dos mediadores. No modelo portenho, o mediador é advogado com experiência mínima de 3 anos, devidamente capacitado e
submetido a exame que lhe assegura inscrição no Registro Nacional. Já o TJERJ admite qualquer profissional de nível superior completo que 
frequente os cursos de capacitação reconhecidos pelo Tribunal. Esse modelo multidisciplinar foi absorvido pelo Novo CPC. A pesquisa sugere que 
essas diferentes opções interferem no resultado da mediação. Tanto o local em que as sessões de mediação acontecem (dentro ou fora do fórum) 
quanto a formação profissional de quem as conduz (juristas ou equipes multidisciplinares) parecem produzir efeitos sobre os mediandos e as 
sessões – por exemplo, no tocante à maior ou menor informalidade com que ocorrem. Neste resumo, pretendeu-se dar ênfase às percepções dos 
mediadores brasileiros e portenhos acerca dos advogados que participam da mediação. No Brasil o Novo CPC tornou obrigatória a presença dos 
advogados das partes, o que não é visto com bons olhos pelos mediadores. Um deles chegou a afirmar, ao encerrar uma sessão em que não havia 
advogados: “como é bom quando o advogado não está!”. Geralmente os advogados, acostumados a atuarem em juízo na argumentação jurídica e 
defesa de teses que interessam aos seus clientes, não estão familiarizados com a mediação, onde têm que ceder o seu lugar de fala às partes e aos 
mediadores. Por isso, momentos de tensão entre os advogados e entre estes e os mediadores não são raros na mediação em juízo. Já em BBAA a 
mediação conta cerca de 20 anos, o que parece ter propiciado certas acomodações. Os mediadores entrevistados por lá separavam os advogados 
em dois grupos: os “de consenso” e os “de litígio”. Os primeiros eram identificados como profissionais acostumados ou vocacionados para o 
ambiente e as técnicas da mediação. Os mediadores pareciam nutrir simpatia por esse grupo. Por outro lado, o segundo grupo incluía profissionais 
mais acostumados à lida forense, com atuação apenas episódica na mediação, que transformavam as sessões em espaços muito semelhantes aos 
do fórum, incluindo o exercício do contraditório, e vistos de forma negativa pelos mediadores portenhos. Uma das explicações interessantes sobre 
isso e que pode ser considerada um resultado parcial da pesquisa, foi dada por uma experiente mediadora. Segundo ela “os meninos” são 
formados nas faculdades para serem advogados e o seu contato com a mediação se dá apenas em algumas ocasiões, assistindo obrigatoriamente 
algumas sessões. Pensam e agem, contudo, como advogados, sem despertar o espírito conciliador. Sem dúvida um pensamento capaz de 
fomentar reflexões interessantes para as pesquisas e a prática da mediação no Brasil, cujo êxito parece demandar uma mudança de perspectiva e 
do próprio modelo de formação dos profissionais do direito. Mediar exige menos litígio e mais consenso.
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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as definições e regulações dos nomes civil e social, a legislação referente ao tema, bem como 
apontar as principais características, não somente legais e morfológicas, mas também sociológicas, tendo em vista que o tema ultimamente tem 
sido foco de diversos debates nos meios político, acadêmico, social e institucional. O nome civil é o nome que distingue uma pessoa das outras e 
foi considerado o mais comum em sociedade, uma vez que, geralmente, são os pais da criança recém-nascida quem escolhe o conjunto do 
prenome, do sobrenome e até do agnome. Este nome tornou-se, por muito tempo, um atributo, um símbolo da personalidade. Com base na 
Constituição Federal de 1988, a pesquisa segue com a hipótese de que graças aos movimentos sociais que vem defendendo a ideia de uso do 
nome social, houve significativo reflexo e impacto no fato de o próprio cidadão poder escolher ter um nome e o resultado tem sido a efetivação do 
seu uso pleno, o que veio a consolidar o direito ao nome social. O nome social é aquele que travestis e transexuais utilizam no seu meio 
comunitário e pelo qual são conhecidos e identificados. Transexuais e travestis são pessoas que tem uma formação física de um sexo, embora se 
identifiquem com outro. Percebe-se, portanto, que seria um homem em um corpo de mulher ou uma mulher no corpo de um homem. Com o 
nome social, os cidadãos também são incluídos na sociedade, seja no ambiente de trabalho, no mundo artístico, etc. A metodologia utilizada para 
a realização deste trabalho aplica-se por meio da leitura dos preceitos do Código Civil, da Lei de Registros Públicos e da própria Magna Carta de 
1988, além do levantamento de informações a respeito do tema em jornais, revistas e artigos especializados. A análise de decretos, jurisprudência, 
posição de Tribunais Federais e Estaduais também teve importante peso na metodologia empregada. Após a exposição do trabalho e da amostra 
de resultados positivos acerca do uso e aceitação do nome social no Brasil, conclui-se até o momento da pesquisa que o nome social passa a ser 
adotado independentemente de decisão judicial. Alguns Estados da Federação, por exemplo, sensíveis aos inúmeros e crescentes casos, 
permitiram o registro do nome social, como o Estado do Pará, primeiro Estado a regular o assunto, em 2008, estabelecendo que todas as escolas 
da rede pública estadual poderiam registrar no ato da matrícula o prenome social de travestis e transexuais. Isso demonstra certo avanço sobre o 
tema no Brasil, tendo em vista a inclusão social, a não discriminação e a solidariedade humana.
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RESUMO

As pesquisas empíricas divulgadas a cada ano pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que o Poder Judiciário Brasileiro está assoberbado 
de processos, sendo insuficientes os seus recursos materiais e humanos.  O novo Código de Processo Civil (NCPC) teve como uma de suas linhas 
norteadoras o estabelecimento de uma sintonia fina com a Constituição, com o reconhecimento e a realização de direitos mediante respeito às 
garantias constitucionais, preocupando-se com um tratamento mais adequado aos conflitos. Limitando-se às previsões sobre as demandas 
repetitivas no novo diploma, o presente trabalho objetiva analisar os institutos relacionados aos conflitos massificados que foram mantidos, 
aperfeiçoados ou criados pela novel legislação, comparativamente à legislação anterior, o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), observando 
como eles podem ter impacto na realidade do Judiciário. Importante destacar que esses mecanismos são sobretudo para procedimentos não 
representativos, uma vez que, embora tenha um impacto relevante nas ações coletivas, o novo Código não trouxe disposições específicas sobre o 
tema. A fim de cumprir a proposta, tem-se como base a pesquisa bibliográfica, sobretudo livros, artigos e relatórios de pesquisa divulgados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, através de uma abordagem quanti-qualitativa. Pretende-se analisar cada uma das 9 (nove) previsões do novo 
diploma relativamente às demandas repetitivas, principalmente o funcionamento do sistema harmônico e complementar formado pelo incidente 
de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e pelos recursos repetitivos (REER), estes últimos no âmbito dos Tribunais Superiores, com a 
consequente previsão do julgamento liminar de improcedência, embora o estudo neles não se esgote. Espera-se, ao final, poder trazer uma 
pequena contribuição sobre o funcionamento dos instrumentos relacionados às demandas repetitivas a partir do Código de Processo Civil de 2015 
e esclarecer em que medida eles auxiliariam a um tratamento mais adequado dos conflitos de massa no Poder Judiciário, aperfeiçoando o acesso à 
justiça e evitando julgamentos contraditórios.
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RESUMO

O presente trabalho pretende responder a seguinte problemática: a regulamentação e tributação nacional, no que tange aos jogos eletrônicos, 
conseguem alcançar as plataformas internacionais de jogos online Steam (Valve Corporation) e Battle.Net (Blizzard Entertainment) que negociam 
no Brasil? Com essa problemática, tem como objetivo geral estudar como o negócio internacional de jogos eletrônicos, enquanto atividade 
econômica influente no mercado nacional, é regulamentado e tributado. Como objetivos específicos temos: demonstrar como funcionam o 
sistema de pagamentos no e-commerce de jogos eletrônicos dessas plataformas; estabelecer a capacidade de alcance da legislação nacional de 
jogos digitais adquiridos no Brasil; analisar os impactos econômicos no Brasil dos jogos eletrônicos das plataformas Steam e Battle.Net. O método 
empregado é o quantitativo para determinar os dados econômicos da oferta de jogos digitais dessas plataformas e qualitativos para discutir a 
capacidade da legislação brasileira. Os resultados, a serem apresentados nas considerações finais, serão indicados por meio de dados, gráficos e 
índices de que a legislação nacional é incapaz de alcançar e regulamentar o fenômeno internacional do universo dos jogos digitais. A legislação 
brasileira ainda não abrange e não compreende totalmente o funcionamento do mercado de jogos eletrônicos, no plano nacional e menos ainda 
internacionalmente. A principal preocupação nacional é de arrecadação fiscal tendo em vista o número expressivo de consumidores, contudo há 
elaboração de projeto de lei que visa a isenção da cobrança do IPI. Numa perspectiva social, há o reconhecimento dos jogos eletrônicos como 
parte da cultura, inclusive com algumas empresas já sendo auxiliadas pela Lei de incentivo cultural Rouanet. A plataforma de jogos da Steam já 
registrou mais de 125 milhões de jogadores simultâneos ao redor do mundo, porém, não é possível dizer o número total de jogadores, visto que 
nem todos estão conectados ao mesmo tempo. Estimasse que o Brasil possua cerca de 7.793.825 jogadores ativos. Entre os meses de março e 
início de junho de 2016, foram vendidos ao redor do globo cerca de 65.361.238 jogos com valor médio de $8,19, os jogos com menos de 1.000 
cópias vendidas sequer foram contabilizados. A pesquisa segue em andamento com a necessidade de obter os números de jogos vendidos ao 
mercado nacional. A política fiscal se demonstra deficitária sobre a arrecadação de jogos eletrônicos, influenciando a balança comercial do país 
com a fuga de capital. Uma regulamentação fiscal excessiva pode também frustrar o desenvolvimento de uma atividade econômica que contém 
importantes empresas brasileiras atuantes no setor, ainda que inexpressivas no mercado global.
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RESUMO

Neste artigo se retomam questões propostas no âmbito de uma pesquisa realizada sobre Direito e Narrativa, concentrada no questionamento 
sobre a presença da polifonia nas sentenças pronunciadas em um conflito de interesses, referente à interrupção de gravidez de feto anencefálico; 
motivo de uma Ação Judicial originária em Teresópolis-RJ, no ano de 2003. O emprego do vocábulo ethos, identificado nessa pesquisa com a 
leitura aristotélica, moldura a imagem da instituição judicial onde se insere o julgador, a partir de valores construídos ou ideologias presentes no 
espaço que compartilha com as partes interessadas no processo, autor e réu. Sob a perspectiva de um ponto de vista mais atual, a considerar a 
análise do discurso na sua linha pragmático-semântica, acrescenta-se ao ethos a sua dimensão de saber preexistente. Neste caso, supera-se a 
simples imagem dos enunciadores do discurso, para incorporar à dimensão do ethos um saber real que se faz presente no enunciado, quando, no 
texto escrito, se considera a interação do locutor com um comunicador. O ethos do julgador, nesta composição, comporta elementos de 
interesses na formação do discurso das sentenças analisadas referentes ao caso concreto citado.  Representado por elementos externos à 
enunciação, indicam-se nessa apresentação, valores, comportamentos, ideologias, crenças, competência linguística, maneira de se exprimir e 
outros dados que possam identificar o julgador como sujeito constituinte do ethos institucional e como sujeito de uma relação oficial com as 
partes do processo jurídico. Tudo isso, configurado por uma forma persuasiva de fazer chegar a mensagem presente no enunciado ao leitor da 
sentença, seja ao profissional jurídico, seja ao cidadão comum; identificados aos sujeitos polifônicos de uma sociedade multicultural. Segue a tudo 
isso, o objetivo de mostrar que a narrativa das sentenças da Ação Judicial impetrada, referente à interrupção de feto anencefálico, na Comarca de 
Teresópolis-RJ, quando compostas pelas sentenças judiciais da Decisão do juiz dessa Comarca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, nos 
tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, possui um ethos discursivo, do julgador e das partes do processo, 
que contribui para rebater posições teóricas críticas à presença da polifonia nas sentenças judiciais. A escolha da metodologia bibliográfica 
juntamente com extratos das sentenças referentes ao caso concreto, que só foi definido judicialmente no ano de 2012, pelo Supremo Tribunal 
Federal, mostrou-se favorável à realização para o desenvolvimento das hipóteses sugeridas na referida pesquisa.
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RESUMO

O presente trabalho trata do reconhecimento dos direitos intrínsecos de todos os seres que habitam e são acolhidos pelo planeta Terra, a partir da 
verificação de uma condição natural e necessária de interdependência entre estes seres, que tem como consequência o fato da interferência na 
condição da qualidade de vida e da própria vida de uns sobre os outros. Em termos de resolução de problemas humanos mais viscerais, como é o 
caso da fome; das mudanças climáticas; ou da escassez de água potável no mundo, acreditamos que esse "pano de fundo" passa a ter outra 
dimensão. O caos ambiental estabelecido na (e pela) sociedade atual torna urgente o estabelecimento de diálogo interdisciplinar com vistas a, ao 
mesmo tempo, realizar a solução mais concreta e eficiente possível e conquistar a adesão das diversas orientações epistemológicas. Nesse caso, é 
o direito em sentido estrito que se curva para que a ciência do direito, a partir da filosofia, para que o direito ultrapasse o dogmatismo e abra 
caminhos para o diálogo interdisciplinar. Desta forma, a tese aborda sob o manto da filosofia, as bases teóricas da biologia, da física quântica, da 
sociologia, da teologia e da psicologia; além de invocar os diversos ramos do direito correlacionados ao tema, o direito econômico, ambiental e 
especialmente os direitos humanos. Os direitos humanos, sob a perspectiva da Teoria de Sistemas Sociais Autopoiéticos e da transdisciplinaridade, 
é um meio privilegiado por sua característica multidimensional, que inclui todas as dimensões dos sistemas ditos parciais sociais, todos dotados de 
seus respectivos centros gravitacionais em torno da vida, e envolvidos pelo meio que rege a vida, e, assim, é capaz de articular, inclusive com os 
sistemas naturais, tudo aquilo que diga respeito à manutenção da vida planetária. Esse novo acoplamento estrutural, joga luz sobre um 
neojushumanismo, no qual novos saberes são produzidos como resultado das conversações entre os direitos humanos e os direitos universais da 
natureza, na regência da Lei Universal da Fraternidade. A conclusão é de que a humanidade precisa fazer o giro suficiente ao resgate de sua 
condição natural originária do amor poético e, assim, permear sua ações na ação de amar, tudo para que a adoção de mecanismos imunitários 
seja cada vez menor, até o momento em que possa a comunidade planetária restabelecer seus processos de cura naturais. O direito, com a 
adoção do mesmo vetor do amor, por meio da aplicação da Lei Universal da Fraternidade, inclusive na produção de jusrisprudência, pode suprir a 
negação do direito planetário à vida digna. Para tanto, defendemos que a perspectiva do direito deve sofrer o giro indispensável à admissão de 
uma visão jurídica não antropocêntrica. Políticas públicas que promovam a facilitação da retomada da harmonia biologicamente natural ao ser 
humano e aos demais componentes do sistema Terra, precisam ser adotadas, especialmente em relação ás políticas de educação. A legislação 
ambiental carece de profundas reformulações principiológicas com as alterações de lei correspondentes, para que o princípio de um direito 
intrínseco de todos os membros da comunidade Planetária à uma vida digna e o princípio de uma necessária convivência em harmonia entre os 
seres, seja elevado à condição de vetores do ordenamento jurídico, ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO

O cenário de crise econômica assombra a realização e políticas públicas que tenham como processo, principalmente, a transferência de renda 
direta com condicionalidades. Contudo, apesar do alarmante contexto econômico e político em que o Brasil se encontra, o momento é bastante 
propício para se debater e criar métodos que aumentem a eficiência das políticas públicas mais essenciais para a sociedade. Para tanto, será 
preciso um remodelamento institucional no que concerne à produção de ações governamentais? O agente público tem consciência das limitações 
de informação ao qual se subordina, advindas do contexto político, social e econômico no qual se realizam as ações governamentais? Ademais, os 
desenhos institucionais da Administração Pública buscam contingenciar os eventuais percalços que as informações limitadas advindas do meio, de 
forma a absorvê-los e possibilitar, assim, o aperfeiçoamento das políticas públicas? Pretende-se verificar a seguinte hipótese nesta fase da 
pesquisa: para que políticas públicas de combate à pobreza alcancem resultados mais eficientes, é necessário que o estado de escassez em que o 
beneficiário/cidadão se encontre seja combatido não somente com (i) complementação de renda por meio de transferência de recursos 
financeiros advindos Administração Pública, mas também (ii) realização de políticas públicas de desenvolvimento de condições básicas, 
principalmente educacionais e sanitárias. Os argumentos que sustentam esta hipótese são três: (i) pesquisas empíricas demonstram que somente 
aumentar a renda do indivíduo ou de seu núcleo familiar sem dar condições de alteração definitiva do estado de escassez resulta em alocação 
ineficiente dos recursos da política pública; (ii) pesquisas elaboradas com metodologia desenvolvida pela economia comportamental demonstram 
que o estado de escassez do indivíduo ou de um determinado grupo social em estado de miserabilidade ou pobreza somente pode ser afastado 
quando há políticas públicas educacionais que os retirem do “estado de túnel” causado pela escassez de recursos; (iii) é possível sustentar que os 
resultados alcançados pelo Programa Bolsa Família seriam mais eficientes caso fossem associados a outras políticas públicas desenvolvidas 
localmente. O objeto deste trabalho cinge-se a ações governamentais relacionadas a políticas públicas de combate à pobreza, em específico o 
Programa Bolsa Família e sua execução no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal da primeira etapa do projeto: verificar como a economia 
comportamental possibilita pesquisas empíricas que auxiliem na eficiência de políticas públicas. No que tange à metodologia empregada, a 
sistemática de pesquisa deverá obedecer a alguns ditames gerais no seu curso pragmático: (I) modelo do método hipotético-dedutivo, a partir da 
leitura de textos básicos que sirvam de diretriz para a sustentação e defesa de nosso argumento central dentro do processo de redação, firmando-
se aqui a indiscutível necessidade de textos críticos àqueles que adotaremos como base de raciocínio; (II) o delineamento da extensão e 
profundidade dos tópicos abordados e o mapeamento de textos doutrinários e legais com que se deve tratar o material recorrente ao objeto de 
estudo. A delimitação temporal que estabeleceremos para a investigação deste projeto deverá ser orientada pelo período de existência do 
Programa Bolsa Família, abrangendo todas as instituições públicas envolvidas.
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RESUMO

O presente trabalho propõe uma reflexão crítica sobre o impacto das atuais políticas de incentivo fiscal direcionados à Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), especificamente no que tange as atividades de exploração e produção de petróleo e gás (P&D) no Brasil. Em breve 
síntese, a complexa teia na qual a inovação ocorre é comumente conhecida como sistema nacional de inovação, composto de uma rede de 
instituições dos setores público e privado, cujas atividades e interações, efetuadas de maneira formal e informal, permitem descobrir, desenvolver 
e difundir novas tecnologias. Entre as organizações que compõem esse sistema, estão empresas, universidades, instituições públicas de pesquisa e 
outros criadores de conhecimentos. Entre esses atores, as empresas desempenham papel fundamental, pois levam seus resultados, na forma de 
produtos e serviços, aos mercados, o que melhora a produtividade da economia e gera empregos e riqueza. Desse modo, na reflexão sugerida 
deverão ser utilizados além de preceitos e normas econômicas, contábeis e tributárias, a coleta de dados de fontes seguras, como a Coordenação 
Geral de Petróleo e Gás (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o 
Ministério das Minas e Energias (MME) por meio de sua Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis. Inicialmente serão 
apresentados conceitos gerais relacionados a gestão pública e ações governamentais, em especial sobre gestão financeira e orçamento público, 
tratando especificamente das principais estratégias nacionais de desenvolvimento econômico, com um breve descritivo da relevância do pacto 
federativo (cooperação entre os entes) para a discussão suscitada. Em um segundo momento, adentrando mais especificamente na seara da P&D 
no Brasil e no Mundo, serão apresentadas algumas modalidades de apoio governamental. Um estudo feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT) a respeito dos dispêndios federais com atividades de P&D separados por objetivo socioeconômico entre os anos de 2000 e 2013 será 
essencial na reflexão crítica apresentada. Conjuntamente com o estudo do MCT, a ideia é evidenciar, utilizando o “B-Index”, os desafio e padrões 
que se seguem nos incentivos fiscais para P&D. Isto porque, o “B-Index” mede o impacto que um sistema fiscal tem nas tomadas de decisões pelas 
empresas que decidem investir em P&D.  Posteriormente, passa-se à reflexão principal, que concerne nos impactos que tais políticas de incentivo 
promovem sobre o planejamento tributário e desenvolvimento econômico das empresas de petróleo e gás no Brasil. Conclui-se que a gestão 
pública deve se preocupar em construir ambientes afáveis, modos flexíveis de induzir uma atuação positiva dos agentes regulados. A ideia é 
evidenciar alguns dos desafios e potenciais do assunto e apresentar soluções que tragam real eficácia aos benefícios concedidos, esclarecendo a 
necessidade de conciliar o crescimento econômico e planejamento tributário com as políticas de incentivo fiscais e demais benefícios atualmente 
concedidos. Será necessário, portanto, um estudo quantitativo, visando demonstrar o desempenho tributário das empresas que utilizam os 
benefícios hoje disponíveis, através de uma metodologia comparativa, a priori no âmbito dos regimes de apuração de IR e CSLL, frente aos 
benefícios concedidos pela Lei do Bem. Conclui-se com a apresentação dos reflexos na competitividade do setor de E&P frente aos incentivos 
destinados a P&D montados sobre uma base maleável, sem a observâncias das variáveis de interesse, visando melhorias para o setor, observando 
o horizonte temporal e a viabilidade de seus agentes, a alocação de recursos e critérios de avaliação internos das empresas.
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RESUMO

O  trabalho aborda o caráter jurídico da proteção concedida aos grupos de haitianos que migraram para o Brasil após o terremoto de 2010, 
através de duplo enfoque: a necessidade de proteção jurídica à migração motivada por desastres naturais e  pela negação do Estado em prover a 
dignidade de seu povo. Trata-se de um dos maiores movimentos migratórios recebidos pelo Brasil, em razão da falência do Estado do Haiti e da 
sua consequente incapacidade de prover a dignidade do próprio povo. O Brasil tornou-se um referencial imaginário para grande parte dos 
haitianos, os quais vieram em busca de novo recomeço; entretanto, a condição de refugiados não lhes foi reconhecida, em que pese estarem 
presentes os requisitos legais para sua concessão. A partir do caso haitiano, busca-se ampliar a proteção jurídica àqueles que migram em 
decorrência das situações mencionadas, por meio da releitura dos instrumentos internacionais e da releitura da política e da normativa migratória 
brasileira. Neste trabalho utilizou-se como referencial teórico geral a obra de Hanna Arendt (1999) sobre o conceito de direitos humanos e suas 
principais características, destacando sua relação com as ameaças do totalitarismo e o conceito de risco desenvolvido por Rafaelle de Giorgi (1998) 
e sua relação com o estado democrático de direito contemporâneo. Para o plano teórico específico da normativa sobre refugiados e para uma 
análise aprofundada utilizou-se como ferramenta teórica a obra de Jubilut (2007). Os dados estatísticos produzidos e registrados nos relatórios do 
próprio Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) são centrais na pesquisa desenvolvida para verificar a dimensão de impacto demográfico e 
eficácia no monitoramento das políticas públicas migratórias para este grupo objeto de investigação. Verificou-se a necessidade de estender o 
conceito teórico de refugiado à luz das novas característica e riscos apresentados pela globalização.  Entende-se que a ortodoxia conceitual e o 
formalismo normativo afeta a efetividade dos instrumentos jurídicos internacionais e nacionais. Constatou-se também que no plano internacional 
o não reconhecimento da condição de refugiados para este segmento contradiz obrigações internacionais assumidas pelo estado brasileiro ferindo 
o princípio pacta sunt servanda. Registra-se ainda que a ausência de políticas de inclusão representa séria ameaça ao princípio constitucional de 
dignidade da pessoa humana.  É imperioso ressaltar que estender o conceito ‘refugiado’ de modo a abarcar pessoas com necessidades similares 
ou, até mesmo, maiores de proteção é apenas o próximo passo para devolver-lhes sua humanidade, conforme a construção harendtiana. O 
processo de inclusão e de aceitação não pode ser paradoxal, de modo a deixar migrantes à margem da sociedade, não lhes reconhecendo direitos. 
No entanto, não basta reconhecê-los juridicamente. É imprescindível que os Estados busquem soluções de cunho social por meio de políticas 
públicas de inclusão e de cunho político-jurídico, garantindo-lhes direitos fundamentais e vinculação à comunidade política no Estado que os 
recebe. A reestruturação jurídica deve vir acompanhada inevitavelmente de mudança na política migratória, a despeito de novos riscos que 
possam vir a surgir. A postura do Brasil diante dos migrantes haitianos evidencia grave lacuna legal e representa uma visão ortodoxa sobre 
deslocamentos forçados, ignorando-se os valores constitucionais que permeiam o instituto do refúgio. Pensar qualquer instituto à luz da realidade 
atual é condição para que haja adequada aplicação da norma. Necessário, pois, se faz atribuir sentidos ao texto da norma que permitam aplicá-la 
de maneira coerente, em respeito às condições presentes.
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RESUMO

Não obstante o tema fosfoetanolamina sintética, mais conhecida como “a pílula do câncer,” esteja em debate midiático, surge ainda algumas 
inquietações a ser investigadas. Parte do pressuposto de que a saúde está ligada à vida, que por sua vez é um bem indisponível do ser humano 
como pessoa. Em função disso, permite-se inferir que a este bem maior seja direcionado todos os esforços devidos para a sua obtenção e 
manutenção. Disso decorre a problemática relacionada à pesquisa: quais os termos e prerrogativas do Executivo em legislar sobre a Fosfo, ante a 
relativização da ponderação técnica em política ou jurídica, inerente a sua regulamentação. Cumpre informar, que diante do clamor público de 
familiares e indivíduos acometidos pelo câncer solicitando fazer uso da droga, surge o paradoxo. Utilizar um fármaco sem ter passado pelas 
devidas fases para sua regulamentação e o direito de tentar drogas experimentais, muito embora, para os doentes em fase terminal seja a última 
chance de tentativa. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo central apresentar a Fosfo e os questionamentos que giram em 
torno da descoberta, produção e uso da droga. Diante da problemática, podemos levantar algumas hipóteses que provavelmente possam 
responder, ainda que provisoriamente as indagações do problema da pesquisa, quais sejam: a regulamentação da fosfoetalonamina pela ANVISA 
pode ser dispensada já que  a droga se confirmou ser atóxica para o organismo humano. As etapas da pesquisa podem ser suprimidas, haja vista 
que a medicação será utilizada em pacientes em fase terminal e não podem esperar muito tempo. Com a parlamentarização da saúde e a 
judicialização da “fosfo” o resultado das decisões judiciais pode ser relativizado, já que não se trata de ponderação técnica ou científica e sim 
política e jurídica. Importa também, trazer ao debate os procedimentos para regulamentação de uma droga ao mesmo tempo em que se discute o 
“direito de tentar” drogas experimentais correlacionando a autonomia da vontade e o respeito pela dignidade da pessoa, onde tais abordagens 
formulam os objetivos específicos da pesquisa. Referencia-se na discussão, a sansão da Lei nº 13.269/16 que disciplina sobre a produção, venda e 
uso da fosfoetanolamina. Muito embora, a droga não ter passado pelos devidos procedimentos e testes necessários para sua comercialização e 
uso, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA). Desse modo, a pesquisa ocorre de modo conceitual, teorético e descritivo de cada 
assunto delimitado dentro do espaço correlacionado ao tema. A pesquisa encontra-se em fase embrionária, para seu desenvolvimento, utiliza-se o 
enfoque metodológico de caráter exploratório e descritivo de cunho bibliográfico na pesquisa de obras doutrinárias, legislação pertinente, artigos 
e periódicos, dissertações e teses publicadas a partir de 2013, data em que se iniciou os debates na mídia, a fim de conceituar e ampliar o nível de 
conhecimento referente ao tema. Nessa perspectiva discorre a pesquisa, posto que se encontra em andamento, como resultado inicial tem-se que 
o direito à saúde e seu acesso é um tema deveras preocupante. Dessas acepções, percebe-se a real necessidade de se investir em pesquisas 
científicas, pois os casos de câncer aumentam anualmente numa proporção geométrica. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima 
em 580 mil casos novos da doença em 2015. Ademais, entende-se ser de suma importância que ocorra a relativização das decisões judiciais, no 
que tange a facilitação de leis que disciplinem sobre a pesquisa, produção e uso de novos fármacos. Considera-se ainda, que deve haver a 
ponderação quanto aos princípios da autonomia da vontade e dignidade da pessoa humana. Assim, esse é o resultado parcial da pesquisa, 
entretanto, com a evolução dos estudos e mediante o julgamento final da ação de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal a 
outras conclusões pode-se chegar.
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RESUMO

O presente trabalho pretenderá analisar os principais mecanismos jurídicos criados pelo Estatuto da Igualdade Racial, promovendo, assim, o 
reconhecimento dos direitos de minorias, notadamente a minoria afro-brasileira. Para alcançar este objetivo, primeiramente, examinar-se-á os 
principais aspectos do direito à saúde da população negra brasileira. Tal proteção é necessária em virtude de que algumas doenças incidem em 
maior proporção na população negra do que na população branca. Este fato é constatado em razão do acesso à saúde e as condições 
habitacionais em que vivem os afrodescendentes no Brasil. Os direitos à educação, cultura, esporte e ao laser também serão objeto de estudo 
neste trabalho. Em termos estatísticos, verifica-se uma desigualdade enorme em relação a média de anos de estudos entre os grupos étnicos 
brasileiros, ocasionando, assim,  diversos problemas sociais. É por isso que o presente Estatuto dará uma atenção especial na construção de uma 
educação pautada no respeito e valorização da diversidade cultural, além de promover o desenvolvimento de algumas práticas culturais de origem 
africana. Um dos pontos mais sensíveis da sociedade brasileira é a efetivação da chamada tolerância religiosa. Destarte, os direitos à liberdade de 
consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos não poderiam ficar de fora deste estudo. A Lei 12.288/2010 trouxe uma série de 
mecanismos que obriga o Estado a adotar medidas no combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus 
seguidores. Após a abolição da escravidão, alguns ex-escravos passaram a trabalhar na pequena produção rural, mais voltada para a subsistência 
do grupo familiar;  em face desta realidade, o Estatuto da Igualdade Racial buscou assegurar o acesso à terra e à moradia, prevendo medidas 
relativas à questão fundiária, sobre tudo das chamadas comunidades quilombolas, e o acesso à moradia adequada da população negra que vive 
em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover 
melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Importante, também, é apresentar alguns aspectos do acesso à justiça desta minoria ora 
apresentada, como por exemplo, a possibilidade de criação, pelo poder público, de órgãos de ouvidoria permanente para as vítimas de 
discriminação étnica. Outra temática necessária é a analise do funcionamento do chamado Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
criado para integração necessária dos entes federativos na efetivação das politicas públicas destinadas à proteção da minoria afro-brasileira. A 
metodologia utilizada constitui-se na análise da literatura sobre o tema do racismo e os mecanismos de inclusão social. Realizou-se, ainda, um 
levantamento no plano legislativo em busca da identificação, no Brasil, de normas que promovem a inclusão social, notadamente a minoria afro-
brasileira. Em conclusão, percebe-se que o Estatuto da Igualdade Racial, junto com outras legislações editadas nos últimos 13 anos são ótimos 
mecanismos jurídicos para a efetivação dos direitos de minorias na sociedade brasileira, sobretudo os afrodescendentes que possuem uma triste 
história de discriminação e exclusão social. Contudo, se não houver uma participação ativa de órgãos federais, estaduais, municipais e também do 
setor privado, corre o risco da referida lei se tornar mais uma “lei para inglês ver” como ocorreu com as leis abolicionistas anteriores à Lei Áurea, 
que tinham o fito de proteção da população negra, mas que nada mudavam a situação escravagista.
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RESUMO

Trata-se de pesquisa empírica em andamento acerca do emprego da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O estranhamento 
surgiu com a percepção de que, segundo os artigos da Constituição e do Código de Processo Civil (CPC) que tratam da matéria, a decisão que afere 
a existência ou não da repercussão geral, em determinado caso concreto, tem como consequência a abertura ou o fechamento das portas do STF 
para quem pretenda obter uma manifestação dessa Corte sobre questão constitucional relevante, pela via do Recurso Extraordinário (RE). Pareceu 
necessário identificar os critérios utilizados pelo Supremo para decidir quais temas têm ou não repercussão geral, sendo este o objetivo da 
pesquisa. Esse instituto surgiu com a Emenda Constitucional nº 45/2004 para funcionar como verdadeiro filtro recursal. Foi inserido no artigo 102 
da Constituição o §3º, estabelecendo que, no RE, além dos pressupostos e requisitos recursais de praxe e da exigência de versar sobre matéria 
constitucional, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de 
que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” Contudo, o 
instituto dá margem a dúvidas, já que o artigo 1.035, §1º, do CPC utiliza um conceito aberto, associando-o a “questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, o que tem levado a uma análise subjetiva e 
casuística por parte dos Ministros. A proposta da pesquisa é realizar uma aproximação empírica de natureza qualitativa, mediante estudo de casos, 
a fim de compreender os critérios observados nessas decisões. A hipótese de trabalho que se pretende colocar a prova é a seguinte: para 
determinar o que tem ou não tem repercussão geral, é feita a classificação dos processos em grupos por “grandes temas”, a princípio 
correspondentes a determinadas controvérsias. A pesquisa tem demonstrado que esse método pode gerar equívoco e prejuízo para as partes 
interessadas. Em tese, podem ser incluídos para julgamento pelo STF recursos que não se encaixam na definição do artigo 1.035, enquanto outros 
seriam indevidamente excluídos. Também foram identificados aspectos polêmicos quanto à utilização do chamado Plenário Virtual. Trata-se de 
uma ferramenta eletrônica cujo acesso se dá a partir de qualquer computador, mesmo fora do STF, que instrumentaliza a manifestação dos 
julgadores acerca dos RE que consideram ou não relevantes para serem julgados pela Corte. Nesse sistema o Ministro tem a possibilidade de votar 
pela existência ou inexistência da repercussão geral ou pode, também, abster-se. O que se observou em muitos casos examinados até o momento 
foi a abstenção dos Ministros, o que traz como consequência o reconhecimento automático da repercussão geral, na forma do parágrafo único do 
artigo 324 do Regimento Interno do STF. No final do ano de 2015, em uma primeira entrada no campo empírico, realizou-se uma entrevista com a 
assessora de um Ministro do STF. Na visão dessa interlocutora a abstenção é, na verdade, uma ação. Ao se abster o Ministro acaba por votar a 
favor da repercussão geral, mas sem o ônus de assumir, efetivamente, uma posição refletida, em decisão fundamentada. Essa peculiaridade, além 
da insegurança jurídica que parece caracterizá-la, pode frustrar os propósitos do instituto que, nesse caso, deixa de funcionar como um filtro 
recursal. Acredita-se que, no prosseguimento da pesquisa, esse olhar empírico poderá despertar outras perplexidades e suscitar discussões sobre a 
forma como os recursos são incluídos ou excluídos da análise da Suprema Corte, em vista da maneira como o instituto da repercussão geral vem 
sendo operado.
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RESUMO

O presente trabalho trata de uma proposta para o lançamento de um projeto de lei de criação de Tribunais Extrajudiciais de Conciliação 
Ambiental, pautado na concepção de especialização da justiça ambiental, assentado na cultura do consenso, por meio da aplicação dos métodos 
alternativos de resolução de conflitos, e conduzido por uma via extrajudicial. O problema indagava de que forma seria possível resolver as 
demandas que envolviam matéria ambiental de forma pacífica, célere e desatrelada dos sistemas processuais tradicionais?  Na busca de responder 
a problemática proposta, a hipótese afirmava que a efetivação do direito de acesso à justiça não se limitava ao sistema judiciário tradicional, 
sendo possível o surgimento de novos caminhos, como a criação dos tribunais extrajudiciais de conciliação ambiental, que se assentou no 
movimento mundial de especialização da justiça ambiental e de promoção dos métodos consensuais de solução de conflitos, como sendo a  forma 
mais adequada para lidar com os conflitos socioambientais. Ao longo da pesquisa, confirmou-se a hipótese formulada, tendo em vista que já 
existem referências no direito comparado de justiça ambiental especializada e com resultados favoráveis à sua implementação também na via 
extrajudicial. O trabalho se assentou em cinco etapas. A primeira discorreu sobre o conceito de conflito, bases teóricas, proposta de classificação, 
indicação de causas e consequências, de forma a estabelecer a base para a compreensão dos mecanismos de composição e a possibilidade de 
aplicação aos conflitos de ordem socioambiental. A segunda tratou do conceito de meio ambiente, do Direito Ambiental, dos conflitos 
socioambientais e sua classificação. A terceira ocupou-se em destacar o posicionamento doutrinário em relação à especialização da Justiça 
Ambiental e experiências no Direito Comparado, o que permitiu a análise entre sistemas e institutos, que possibilitaram compreender esse 
fenômeno jurídico no cenário mundial. A quarta etapa, por sua vez, analisou a aplicação dos métodos alternativos de resolução de conflitos no 
contexto do Judiciário Brasileiro e o papel do Estado como regulador das demandas advindas da sociedade. Por fim, a quinta etapa, abordou num 
primeiro momento o renascimento das vias conciliativas, em face do interesse pelas vias alternativas ao processo, com destaque para a doutrina 
de Grinover, que a apresentação da proposta normativa de criação de um tribunal extrajudicial de conciliação ambiental. Os resultados 
demonstraram que, o atual cenário da crise do judiciário, elevadas taxas de congestionamento de processos e a falta de aperfeiçoamento, apesar 
do extraordinário progresso científico do direito processual, demonstraram que a especialização da justiça ambiental, além de uma necessidade, 
constitui um caminho sem volta, para se garantir a efetividade do direito de acesso à justiça e a proteção ambiental. Nessa esteira de 
entendimento, a proposta de criação de tribunais extrajudiciais de mediação e conciliação ambiental se evidenciou como viável ao enfrentamento 
dos conflitos socioambientais, independentemente do seu nível de complexidade.
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RESUMO

A partir do referencial teórico da sustentabilidade, novo paradigma do direito na pós-modernidade, analisa-se o tema da incorporação de 
considerações de ordem social e ambiental aos negócios e operações desenvolvidos pelas sociedades empresárias. Em relação ao tema, discute-se 
como problema de pesquisa a questão em torno da obrigatoriedade, ou não, de divulgação pública de relatórios ou informes não financeiros, que 
evidenciem suas performances sociais e ambientais, assim como do impacto de suas atividades e eventuais medidas de prevenção de riscos. A 
pesquisa, qualitativa, com perfil exploratório, e baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e documental, assim como no levantamento de 
dados, é realizada com o objetivo de identificar e analisar comparativamente o tratamento normativo conferido à temática da divulgação pública 
de relatórios não financeiros (os chamados informes ou relatórios de sustentabilidade), segundo as perspectivas brasileira e europeia. Na primeira 
parte da pesquisa, realizou-se análise da literatura sobre o tema da sustentabilidade e de suas repercussões no redimensionamento da atuação 
das sociedades empresárias. Para o desenvolvimento da segunda parte, fez-se um levantamento em nível internacional, especialmente no âmbito 
das Nações Unidas, sobre as relações entre as sociedades empresárias, a sustentabilidade e a transparência, seguida de investigação no plano 
legislativo nacional e internacional, em busca da identificação, no Brasil e na União Europeia, da existência ou não de uma obrigação legal no 
sentido da divulgação de informes ou relatórios sobre sustentabilidade. Por fim, realizou-se a descrição e a comparação do regramento de um 
instituto específico – o informe não financeiro/relatório ou informe sobre sustentabilidade – em ordens jurídicas distintas (o direito brasileiro e o 
direito institucional da União Europeia). As características principais no tratamento da matéria nestas duas realidades foram observadas 
comparativamente, com foco em suas diferenças. Resultados da pesquisa indicam que, no Brasil, não há obrigação legal de publicação de informes 
sobre sustentabilidade, mas a divulgação é recomendada às sociedades empresárias pela BM & FBOVESPA (instituição administradora do mercado 
de capitais), desde dezembro de 2011, através de instrumento que caracteriza direito brando/flexível. Por outro lado, no âmbito da União 
Europeia (UE), reconheceu-se a necessidade de melhorar a transparência da informação social e ambiental por parte de certas sociedades 
empresárias e grupos de empresas, elemento considerado indispensável para a sua responsabilidade social. Neste sentido, foram editadas 
diretivas (2013/2014) do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, no que diz respeito ao tema da divulgação de informações não 
financeiras. Os atos legislativos em questão têm como destinatários todos os Estados-membros da UE, obrigando-os a intervir nas estruturas 
jurídicas nacionais (direito “forte”) de forma a transpor, para os respetivos ordenamentos, em caráter obrigatório e dentro de um prazo 
determinado, as normas gerais que consagram determinados parâmetros comuns sobre o tema. Conclui-se que, muito embora a transparência e a 
necessidade de divulgação venham recebendo cada vez mais preocupação no âmbito de instituições internacionais como a ONU, e também em 
nível doutrinário, o tratamento normativo sobre o tema constitui opção política, variando nos diversos ordenamentos jurídicos. Acredita-se que, 
não obstante a relativa eficácia do instrumento de soft law brasileiro (indicada pelas análises dos resultados empíricos), a experiência europeia 
pode ser observada como parâmetro para a construção de um novo modelo de tratamento normativo do tema no Brasil, por intermédio de direito 
"forte", hard law, em vez de meras recomendações.
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Título: BANCO DE IMAGENS COMO FONTE PARA CRIAÇÃO DE FILMES PUBLICITÁRIOS 120

RESUMO

Não parece ser uma novidade a apropriação da linguagem cinematográfica pela publicidade. A estética publicitária se inspira e, muitas vezes, é 
condicionada pelos referenciais exibidos no cinema. Iluminação, enquadramentos, posicionamentos de câmera, figurinos, direção de arte e tantos 
outros elementos. É possível observar, também, um crescente interesse pelas imagens de arquivo em festivais, congressos e mostras 
cinematográficas. Concomitantemente, como já poderia ser imaginado, é possível observar filmes publicitários calcados essencialmente nos 
arquivos e na potência da memória, do ensaio e do found footage. Empresas que acreditam ser possível transmitir suas mensagens a partir de uma 
premissa emocional na qual o trabalho com o tempo assume papel preponderante. Por conta da democratização dos meios de produção e do 
aumento vertiginoso da quantidade de imagens disponíveis, sobretudo no ambiente virtual, parece haver uma tendência em produtoras de 
optarem pela realização de esboços dos filmes que serão filmados através da realização de uma montagem elaborada com imagens de arquivo. Ou 
seja, para aprovar as ideias e transmitir segurança ao cliente, pequenos “frankensteins” são montados e defendidos como premissa criativa de um 
trabalho audiovisual em potência de existência. Com objetivo de ampliar esta análise é fundamental dedicar atenção para avaliar a 
democratização dos meios de distribuição como Youtube e Vimeo e, simultaneamente, o aumento crescente de imagens em acervos virtuais como 
Getty Images e Pond5.  A perspectiva de Jean-Claude Bernardet, na qual denomina as imagens de arquivo como “imagens prostitutas” será 
essencial para analisar o repertório de imagens disponíveis nos bancos de dados visuais e, sobretudo, os produtos audiovisuais formados por estas 
imagens. Quais são as questões éticas e políticas que estão em jogo a partir da utilização destas imagens de arquivo? Existem limites que o 
realizador - seja ele videoartista, cineasta, publicitário ou mesmo um amador - que precisam ser estabelecidos e questionados? Desta forma, o 
presente trabalho visa propor uma aproximação e um debate acerca de uma nova modalidade de processo criativo audiovisual que toma como 
premissa estética as imagens disponíveis em acervos digitais. Atualmente é cada vez mais comum agências publicitárias e produtoras aprovarem 
trabalhos junto aos clientes mediante a apresentação de “rascunhos” dos filmes que serão posteriormente filmados elaborados essencialmente 
com imagens alheias. Sendo assim, parece ser essencial pesquisar e avaliar as consequências deste procedimento na lógica produtiva publicitária.
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RESUMO

A partir do trabalho experimental performance/conferencia de 1968 de Hollis Frampton  “Uma conferencia” (A lecture) destaca-se nesse trabalho, 
a reflexão das duas questões a seguir: uma análise da obra em seu contexto experimental e estrutural que de certa forma flertava com o que se 
chamaria cinema expandido e uma atualização em curso em nossa pesquisa sobre projeções em tempo real ou live cinema desenvolvida na UNESA 
com três alunos de Iniciação Científica co-autores do trabalho. Retornar ao conceito de performance, as relações com essa expansão do cinema 
que torna o artista como observou Gene Youngblood um "cientista do design" na obra em análise e propor através dos estudos de cinema ao vivo 
uma nova forma de se projetar e “performar” o projeto constituem nossos objetivos desse fundamental estudo sobre o projetor, o performer e de 
certa forma o participador ( termo que Helio Oiticica usava em seu ""quase cinema"" para designar a  não passividade do espectador diante de 
suas obras). De certa forma nossa hipótese parte de  um pensamento  e de um gesto ou poética das projeções live. O performer-espectador  de 
“Uma conferencia” de Hollis Frampton pode ajudar a compreender o live cinema e avançar nos estudos da arte das projeções na mudança do 
mundo de máquinas analógicas para as digitais que vivemos. Trata-se de uma ode ao projetor e a ao cinema que trata a projeção como uma 
performance precisa, sem falhas. Nesta pesquisa foram testadas gravações do áudio que dão os comandos para o que o projetor deve fazer e ao 
mesmo tempo ilustra o que é projetado. Com projetores analógicos, mas, sobretudo com máquinas de projeção digital e programas de edição. Um  
cinema digitalmente expandido é a melhor forma de descrever este trabalho, que pode ser considerado uma forma de atualização de uma obra 
que leva em conta o liveness, a materialidade e em certo sentido uma previsão mcluhaniana de que o conteúdo de um meio é no fundo outro 
meio. Uma nova geração de artistas  explora as possibilidades da projeção de imagem de fontes de filme, usando o vídeo ou de computadores 
além do filme e vídeo experimentais e pensando outras questões como o espaço, o movimento e as ambiguidades. No campo do live cinema, 
destaca-se uma variedade de trabalhos e artistas já trabalhados em alguns artigos. Para esse optou-se em trabalhar uma obra em progresso e 
propor um trabalho que beira uma performance a partir de uma recriação digital do projetor-performer de "Uma conferência" pensando ao 
mesmo tempo um retorno ao texto lido por Michael Snow, comentários de Frampton em “A Hollis Frampton odyssey” e teorias que passeiam do 
cinema de atrações ao expandido que nos ajudem a compreender melhor a poética live nas performances audiovisuais. Espera-se com essa (re)
leitura pensar uma teoria que estenda o cinema e com a própria performance entender que cada vez mais nos estudos de cinema o fazer 
experimental se torna uma necessidade para as pesquisas nessa realidade pós-cinematográfica ou transcinematográfica em uma metodologia 
exploratória tanto em termos bibliográficos quanto nas possibilidades que a transformação da performance original trazem a proposta deste 
trabalho.
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RESUMO

Toda pesquisa em Análise do Discurso apresenta um esforço interpretativo que sinaliza um caminho que não é único nem melhor que outros, mas 
apenas uma forma de perceber e de entender mundos possíveis. Nesta pesquisa, pretendemos acolher as vozes silenciadas de algumas das 
milhões de crianças que vivem nas ruas e repercuti-las em nosso meio, acadêmico e social. Entendemos que esse gesto pode colaborar para a 
melhoria de suas vidas. O movimento Street Child World Cup (SCWC), objeto deste estudo, utiliza o futebol como instrumento para a reconstrução 
de identidades de crianças em situação de rua junto à sociedade. Foi criado em 2007, na África do Sul, quando quatro famílias visitaram o projeto 
social Umthombo, na cidade de Durban, para entender mais sobre a realidade das crianças que viviam nas ruas. Lá, se depararam com um grave 
problema: a realização de rondas que tinham por objetivo tirar as crianças das ruas à força. As rondas se intensificaram com a aproximação da 
Copa do Mundo FIFA 2010; a intenção era “limpar” da vista de turistas a presença degradante de crianças de rua. Diante desse cenário, foi criada a 
Street Child World Cup (Copa do Mundo de Crianças de Rua), que tinha como objetivo fundamental alertar o mundo sobre a situação vivida por 
aquelas crianças. O evento, um campeonato de futebol, contou com a participação de crianças oriundas de projetos desenvolvidos por 
organizações não governamentais em diversos países. Buscou-se, neste estudo, compreender de que forma o movimento Street Child World Cup 
(SCWC) pretende, por meio discursivo, realizar uma mudança nas identidades de crianças e de jovens que vivem nas ruas. Dessa forma, adotou-se 
como aporte teórico, para as reflexões de pesquisa, a Análise do Discurso Crítica (ADC), mais especificamente com os fundamentos de Fairclough e 
com os estudos teóricos sobre identidade. Procurou-se discutir também pontos inerentes à problemática, tais como neoliberalismo, falência do 
Estado de bem-estar social, globalização, opressão, infância de rua, terceiro setor e publicidade no terceiro setor. A metodologia, organizada de 
acordo com os parâmetros estabelecidos por Chouliaraki e Fairclough, com uma abordagem qualitativa e com momentos interligados, pautou-se 
na análise de vídeos publicitários produzidos e distribuídos pelo movimento SCWC, acompanhados de um texto de justificativa da campanha 
publicitária adotada pelo movimento. Na análise, foram consideradas as falas do próprio movimento e das crianças por ele atendidas e mediadas. 
Dentro do escopo da Análise do Discurso Crítica (ADC), priorizamos a análise do significado identificacional e das categorias modalidade e 
avaliação. Como resultado, percebe-se que o movimento procura modificar a percepção que a sociedade tem das crianças e jovens de rua por 
meio de um discurso que responde implicitamente a adjetivos pejorativos normalmente associados a essas crianças e pela utilização massiva de 
léxico positivo. Com esse objetivo, é possível concluir que o movimento utiliza diversos recursos de modalização, como forma de reafirmar 
seguidamente seu compromisso em termos epistêmicos e deônticos com a causa em que atua. Além disso, emprega também o gênero 
testemunhal, ao exibir as crianças contando suas próprias histórias, em formato de minidocumentário. Essa estratégia é eficiente para estabelecer 
laços de empatia entre o espectador e as crianças, que passam a agir como representantes de todas as outras crianças de rua do mundo. 
Colaboram para esse resultado, a utilização de diversos recursos semióticos, alguns deles pontuados neste trabalho.
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RESUMO

Entre 1962 e 1964, o IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais) utilizou diversos veículos de comunicação para promover uma campanha 
ideológica materializada em um discurso que combatia a esquerda trabalhista representada por João Goulart. O objetivo deste trabalho é refletir 
sobre o processo de mediação dos documentários realizados pelo IPES, financiados pela elite industrial brasileira, para ‘alertar’ e mobilizar o 
público sobre as ‘tendências comunistas’ que associava ao governo. Partimos da hipótese de que as práticas audiovisuais, centradas na experiência 
do cinejornal, foram determinantes para reforçar um sistema de signos conservadores presente na sociedade, no intuito de torná-lo hegemônico e 
viabilizar a tomada ilegal do poder no golpe militar de 1964. É por este motivo que pesquisar os documentários do IPES exige pensar tanto o 
espaço da produção como o tempo do consumo, ambos articulados pela cotidianidade (usos e práticas) e pela especificidade do dispositivo 
tecnológico em questão. A estratégia de investigação evita análises centradas nos aspectos de emissão/recepção por considerá-las inadequadas, 
devido sua simplificação binária, para dar conta de um cenário de múltiplas imbricações. Diante disso, a metodologia foi construída considerando 
que os documentários ipesianos se apropriaram das práticas audiovisuais para fortalecer determinadas temáticas e valores atuantes na sociedade 
na época que reduziram as instâncias da cultura ao imprinting (Morin), neste caso, institucional e ideológico. Para tanto, conceitos como 
semiosfera (Lotman), mediação (Martín-Barbero) e semiopragmática (Odin) também permearam este trabalho. Ao todo o IPES produziu 20 
documentários dos quais 14 encontram-se restaurados e disponíveis para consulta no Arquivo Nacional, assim como os documentos 
administrativos. Valendo-se do decreto nº 21.240, de 1932, que obrigava as salas a veicularem produções nacionais antes das atrações principais, 
no caso, filmes longas-metragens de produção estrangeira e da rede de distribuição do produtor Jean Manzon os documentários foram exibidos 
nas salas de cinema de todo país. A pesquisa nos revela que a convergência de um eixo diacrônico, localizado nas matrizes culturais da prática do 
cinejornal e no contexto político-cultural, com um eixo sincrônico que relaciona as especificidades dos documentários com a sugestão de um 
determinado uso e trajeto de leitura foi determinante para reforçar um discurso pautado pela defesa da Nação. Ao potencializar signos 
conservadores atuantes na sociedade, os documentários do IPES ajudaram a institucionalizar um cenário de medo frente à ‘ameaça vermelha’ que 
deflagrou nos anos de ditadura militar.
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Título: A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO CINQUENTA ANOS DEPOIS 122

RESUMO

Em 1967, o ativista político e cineasta Guy Debord publicou, na França, o livro intitulado La Société du Spectacle, obra teórica que tornou-se uma 
referência em várias áreas do conhecimento, mas sobretudo no Campo da Comunicação Social. Controverso, este livro constituiu-se 
simultaneamente enquanto síntese do pensamento da Internacional Situacionista (grupo de ativismo político liderado por Debord) e como 
panfleto político usado nas manifestações francesas em maio de 1968. Pessimista e crítico, o livro possuía o mérito de pensar o mundo 
contemporâneo não apenas a partir de uma crítica ao modo de produção capitalista, mas em tornar-se, de fato, uma das primeiras e mais 
contundentes críticas a este modo de produção que apresentava uma análise do excesso das imagens produzidas em massa e com teor 
publicitário. A midiatização da sociedade, estudada por autores brasileiros nas últimas duas décadas, tais como Muniz Sodré, Lucia Santaella e 
Antonio Fausto Neto e no exterior, por Douglas Kellner, possui na noção de espetáculo, um dos seus pontos originários conceitualmente. Em 1989, 
22 anos após o primeiro livro, Guy Debord publicou o livro Commentaires sur la société du spectacle, que consiste em uma análise dos 
desdobramentos que a Sociedade do espetáculo definida por ele vivenciou a partir de 1967. Embora o autor fosse ainda capaz de brilhantes 
insights ensaísticos, o que realmente se destacava em termos de originalidade neste segundo livro é o fato de Debord analisar a sociedade do 
espetáculo no momento final da Guerra Fria. Deste modo, apresentava a constatação de que o Espetáculo Difuso e o Espetáculo Concentrado 
estavam se fundindo no que ele chamou de Espetáculo Integrado, um conceito de fácil articulação à noção de Globalização. Em 2017, o livro A 
Sociedade do Espetáculo completará meio século de sua publicação original. Este trabalho, de cunho teórico-analítico, intitulado “A Sociedade do 
Espetáculo cinquenta anos depois”, tem como objetivo geral analisar a atualidade da obra A Sociedade do Espetáculo, do autor Guy Debord, e de 
que forma se pode hoje articular o conceito de espetáculo à realidade concreta de produtos midiáticos. Até este momento da pesquisa, foram 
cumpridos os seguintes objetivos específicos: a) analisar o conceito de espetáculo nos dois livros citados de Debord; e b) observar os 
desdobramentos do conceito de espetáculo nas obras de alguns autores que se dedicaram à análise deste conceito anteriormente. A metodologia 
adotada é a análise teórica (revisão de literatura) dos textos citados de Guy Debord e das seguintes obras: 1) Guy Debord: antes e depois do 
espetáculo, organizado por Cristiane Freitas Gutfreind e Juremir Machado da Silva (livro que apresenta análise de diversos autores 
contemporâneos atuantes no Campo da Comunicação no Brasil a respeito do conceito de Sociedade do espetáculo); 2) Reificação e Linguagem em 
Guy Debord, do autor João Emiliano Fortaleza de Aquino, livro que apresenta uma análise aprofundada, de cunho filosófico, da obra A Sociedade 
do Espetáculo; 3) Guy Debord, de Anselm Jappe, livro que analisa o pensamento de Debord e o contextualiza historicamente, apresentando 
também aspectos biográficos do autor; 4) Panegírico, de Guy Debord, livro autobiográfico; 5) Situacionista: Teoria e prática da Revolução, que 
envolve um conjunto de textos publicados pela IS no final dos anos 1960. Os resultados obtidos até o momento demonstram a atualidade do 
conceito, devido ao crescimento da importância das imagens midiáticas na construção da sociabilidade contemporânea. Estes resultados estão 
ainda em progresso e serão apresentados de modo mais detalhado e preciso por ocasião do Seminário de Pesquisa, caso este resumo venha a ser 
aprovado.
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RESUMO

Este trabalho discute a comunicação organizacional na era digital, tendo como foco o site institucional de uma clínica de saúde e estética, 
localizada na cidade de Fortaleza. O objetivo é analisar a comunicação digital existente desenvolvida no site institucional da empresa e promover a 
relevância do canal de comunicação para a interação com seus clientes. No contexto das corporações, percebe-se a importância da comunicação 
organizacional na era digital e se tratando deste assunto, o processo metodológico foi iniciado por uma pesquisa bibliográfica sobre textos dos 
atores Margarida Kunsch e Philip Kotler, e uma breve explanação sobre web designer por meio de uma pesquisa bibliográfica em livros, sites e 
artigos científicos, será realizada a análise e sugeridas propostas para a empresa estudada. Os resultados da análise dos canais de comunicação 
digital da empresa foram as ferramentas digitais, como o twitter, a fan page na rede social facebook e o site institucional, que neste trabalho, o 
foco será no site, que possui uma identidade visual padrão com as cores da empresa, linguagem simples e abordagem tímida, pois apresenta as 
principais informações da empresa. Percebeu-se que o Site, por ser estático, não apresenta relação com os 4E’s (Entretenimento, Envolvimento, 
Engajamento e Emoção), pois se trata de um site padrão informativo que através desta linguagem, o cliente/consumidor não se faz presente na 
existência da empresa de forma digital. Para que o site institucional seja de fato uma ferramenta eficaz no ato da prospecção online, seriam 
necessários reajustes, que tornaria o site, que é estático, em um site dinâmico além de uma gestão de conteúdo por profissionais capacitados. Na 
concretização deste trabalho, compreendeu-se que a comunicação está sempre presente na sociedade a todo instante, as pessoas precisam trocar 
informações, compartilhar ideias, sentimentos, conhecimentos, e atualmente utiliza-se a internet para transmitir grande parte desses elementos, e 
no âmbito da comunicação organizacional funciona da mesma forma, pois a cada dia novas marcas surgem e são compartilhadas em perfil pessoal 
dos clientes que se interessam pelos conteúdos postados nos canais de comunicação digital da empresa. Observou-se que para uma empresa 
funcionar de forma integrada é necessário o envolvimento da organização com seu público de interesse. E a análise da comunicação 
organizacional; é uma das ferramentas essenciais para se que der início as estratégias, e que esta necessita, portanto, garantir um bom 
gerenciamento do setor de comunicação. O planejamento para executado precisa ser claro, objetivo e trabalhado de forma sistemática, para a 
empresa construir uma imagem sólida, desenvolver um crescimento significativo perante seus concorrentes, realizar uma produção satisfatória. 
Assim, foi apresentado este trabalho para ajudar a aprimorar o principal canal de comunicação existente na organização, o site institucional 
apresentando-se até como um componente importante nas decisões administrativas, pois é necessário que as pessoas envolvidas se comuniquem 
bem e estejam conectadas no processo dentro e fora da empresa.
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RESUMO

A proximidade entre indústria midiática e cultura participativa - em que fãs e consumidores atuam ativamente na criação e na circulação de 
conteúdos, ampliou as formas de alcançar o público consumidor de informação. Entretanto, de que maneira é possível afirmar que a transmídia é 
uma possibilidade importante e necessária ao desenvolvimento mercadológico para o universo do entretenimento midiático? Partindo do 
pressuposto que a narrativa transmídia, além de tendência comunicacional contemporânea é também uma estratégia fundamental nesse 
contexto, o presente artigo objetiva analisar os principais aspectos mercadológicos do portal de entretenimento da Rede Globo, o Gshow.com. a 
partir da utilização de produção transmídia. O trabalho recorreu a pesquisa bibliográfica, que se fixou em compilação, fichamento e analise dos 
textos consultados. Em paralelo, foi aplicada uma pesquisa social, na forma de questionário, a fim de levantar dados numéricos que 
fundamentassem de forma precisa as análises aqui presentes, referentes aos processos de convergência das mídias no portal gshow.com, assim 
como a receptividade do público às ferramentas interativas. A pesquisa foi realizada via internet (18%), pelo aplicativo Google Drive e também de 
modo presencial (82%), através de formulário composto por vinte e duas questões objetivas de múltipla escolha. A compilação dos dados 
demonstrou o perfil dos entrevistados; os níveis de interesse e envolvimento com conteúdos de entretenimento na internet e TV; o conhecimento 
do Portal Gshow e o nível de interação com o mesmo; o conhecimento sobre o termo transmídia, além do seu envolvimento em universos de 
convergência midiática. Ao iniciar os processos de expansão do conteúdo da TV, a Rede Globo, aumentou as possibilidades de integração da marca 
Globo com o público. Ao expandir o universo ficcional de seus produtos, a Globo, alcançou mais uma fatia do mercado consumidor de 
entretenimento, possibilitando assim, a afirmação da marca frente ao mercado e o aumento nas vendas. No Gshow, os conteúdos que até então 
dispersos, convergem para uma plataforma de mídia integrada, onde TV e Web unem-se na busca de proporcionar uma experiência singular para o 
consumidor, com resultados como fidelização desse consumidor ao seu produto/marca. O conhecimento prévio do público a ser atingido é outro 
aspecto importante, uma vez que para compreender o novo contorno estrutural dos produtos de mídia é necessário entender em primeiro lugar o 
modelo de comportamento do consumidor. Essa contemporaneidade traz a necessidade de estabelecimento de um novo modelo de interação e 
participação de quem antes era só receptor. Abandonam-se velhos paradigmas e adota-se um modelo de envolvimento. A criação do Gshow reúne 
a um só tempo as bases referentes às demandas comunicacionais de convergência e transmidiação, características significativas da atual 
sociedade da informação, ou sociedade midiatizada. Os processos de transmidiação, embora seja uma estratégia de mercado, respondem a uma 
demanda, prioritariamente, cultural, em que a eficácia de produtos de entretenimento  proporcionam uma experiência unificada baseada nas 
interconexões entre diferentes mídias, convergentes e interativas.
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RESUMO

O presente trabalho visa a investigar como entrevistadora e entrevistado coconstroem um momento de mal-entendido durante uma entrevista de 
pesquisa examinando as pistas de contextualização empregadas por ambos os participantes. Objetiva-se, assim, observar como ambos se alinham 
localmente na tentativa de promover um reparo. Por fim, analisa-se em que medida o mal-entendido é mitigado e quais as estratégias discursivas 
utilizadas para esse fim. Na entrevista de caráter narrativo, orientada por pressupostos interacionistas, aspirava-se reconstruir com o entrevistado 
sua história de vida, incentivando a narração de estórias que contemplassem desde seu primeiro contato com a música na infância até sua 
ocupação atual como músico de uma orquestra sinfônica e regente de uma banda, também sinfônica, além de projetos futuros. O corpus 
analisado engloba um diálogo com cerca de três minutos, integrante de uma entrevista com duração total de aproximadamente sessenta minutos. 
Analisou-se um trecho em que ocorre um mal-entendido entre entrevistadora e entrevistado de acordo com convenções de transcrição da Análise 
da Conversa.  Tal metodologia sugere uma análise minuciosa, ao interpretar pausas, hesitações, questões relacionadas a prosódias, troca de turnos 
e escolhas lexicais assumidas pelos interagentes ao longo da interação. Nesse quadro micro da entrevista observa-se como esse mal-entendido é 
construído de forma colaborativa. Também se ancorou na Sociolinguística Interacional, ao se adotar a definição de discurso como uma construção 
colaborativa entre os participantes de uma interação. Os conceitos de pistas de contextualização através das quais os participantes sinalizam suas 
pressuposições contextuais no evento de fala, aproxima-nos de uma percepção êmica. Portanto, as pistas de contextualização sinalizadas pelos 
participantes afetam, mesmo que de modo sutil, o entendimento dos atores sobre qual o enquadre orienta a interação, auxiliando que os mesmos 
assumam posições de acordo com os sentidos interpretados. Acredita-se que a opção por analisar discursivamente utilizando como ferramenta 
metodológica a Análise da Conversa, aliada a uma perspectiva da Sociolinguística, e um entendimento da entrevista como um evento de fala como 
outro qualquer, tenha sido um casamento frutífero, que tornou possível perceber como os participantes sinalizam aquilo que sentem e, com isso, 
coconstroem a interação. Através das pistas de contextualização, emitidas pela entrevistadora e entrevistado, pudemos perceber como o mal-
entendido foi coconstruído e sentido por ambos, no caso do entrevistado, estaria atrelado ao emprego da elocução “fácil”, e da interpretação de 
que a entrevistadora desvalorizava uma formação que não seguisse um caminho clássico da academia, e, no caso da entrevistadora, o 
constrangimento de perceber que se colocou mal e a tentativa de reparar o mal-entendido. Assim, o mal-entendido poderia ser explicado, 
portanto, pela diferença entre os esquemas de conhecimento dos participantes tendo, de um lado, um profissional que valoriza o talento e a 
experiência prática como um bom caminho para iniciar a carreira e, do outro, a entrevistadora com uma concepção de início de carreira muito 
vinculada ao mundo acadêmico. Foram essas perspectivas divergentes que, no momento da conversa, geraram o mal-entendido, pois os 
interagentes construíam seus discursos com base em lógicas distintas.

Comunicação e Artes

Comunicação SocialVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 123



E-mail para contato: ninemaia@hotmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es) Aline Silva Corrêa Maia Lima

Palavra(s) Chave(s): Favela. Representação. Mídia. Cinema. Cidade de Deus.

Título: FAVELAS CARIOCAS: CONSTRUÇÃO SOCIAL E REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS 124

RESUMO

Ao longo de sua trajetória, a cidade do Rio de Janeiro passou por processos inerentes ao histórico de grandes centros urbanos, como a elevada 
taxa de crescimento populacional e os desafios advindos deste processo. Com o tempo e confinado entre o mar e as montanhas, o município viu-
se carente em áreas livres para expansão, principalmente para acomodar a população pobre expulsa do centro, o que acabou por estimular 
assentamentos irregulares e precários, muitos em encostas. Não por acaso o Rio proporciona paisagens expressivas, que mesclam cenários 
naturais – amplamente comercializados pelo turismo - e a visualidade marcante de casebres que se amontoam, há décadas, nos morros, muitas 
vezes desafiando a engenharia. Observa-se na história destes espaços cariocas, inicialmente, um esforço para erradicá-los, em um equivocado 
entendimento das favelas como problema de saúde pública e cancros morais. Depois, tentativas para melhorá-los e integrá-los à cidade, mas com 
métodos questionáveis aos propósitos. Recentemente, é visível o empenho de distintos setores da sociedade em vigiar estes territórios, tomados 
como objeto representativo de ameaça e perigo à harmonia da cidade, e que por isso precisa ser constantemente monitorado, assim como seus 
moradores. Em geral, estes territórios populares são classificados e estereotipados sob uma lógica sóciocêntrica, identificada com referências e 
valores característicos de setores sociais médios. Por essa via, buscou-se compreender, neste artigo, os espaços favelados como uma construção 
histórica, social e, também, midiática. A própria tematização da favela na mídia brasileira reflete a especificidade de um percurso marcado por 
preconceitos e estigmas, tal qual no campo social. É sobre essas representações – sociais e midiáticas – que foi construída esta reflexão. 
Inicialmente, apresentamos referenciais da Antropologia e da Sociologia a fim de compreender o estabelecimento das favelas no território 
brasileiro, em particular, no Rio de Janeiro. O objetivo foi elencar as concepções propostas ao longo do tempo para as favelas cariocas, evidentes a 
partir das políticas instituídas e do tratamento dado aos favelados em cada época. Em um segundo momento, ancorados em referenciais do 
campo da Comunicação, abordamos representações de favela e de favelados veiculadas na chamada mídia de massa, tomando como exemplo o 
filme Cidade de Deus (2002). A dramaticidade visual e auditiva é requisito imprescindível para a eficácia e potencialização do efeito de realidade 
inerente à construção de representações sociais das mídias de massa audiovisuais. Representante do Cinema de Retomada, o longa-metragem 
tem direção de Fernando Meirelles. A obra, cuja produção teve um custo total de US$ 3.300.000,00, não aborda conflitos entre a favela e o centro, 
mas a guerra travada entre traficantes do complexo habitacional que dá nome ao filme. Longe do cartão postal carioca, o lugar é o próprio 
protagonista da história e serve de fonte para a burguesia consumidora de drogas, segundo a narrativa fílmica conduzida por um jovem vivente da 
realidade local. Concluiu-se que imagens estereotipadas, associadas à transgressão e à marginalidade, povoam o imaginário brasileiro quando se 
fala em favela, graças, entre outros, às representações produzidas sobre este lugar pela sociedade e reverberadas via construções midiáticas. O 
longa pode ser entendido como o olhar da classe média sobre a favela, lugar de caos tomado por marginais. Também no discurso fílmico 
vislumbra-se a favela como uma representação instável e polissêmica. Importante pontuar que, mais de uma década após o lançamento de Cidade 
de Deus, as formas de representar a favela e os favelados têm mudando. Porém, permanece o desafio: para além de representações midiáticas 
mais positivas – o que já é um importante passo -, carecem-se, ainda, de políticas efetivas que confiram a compreensão da favela enquanto parte 
da cidade, e não um mero território de exceção.
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RESUMO

Como emoção e sentimento, todos sabem o significado de uma amizade. De Aristóteles aos cientistas sociais, que buscam compreendê-la sob os 

aspectos da Antropologia das Emoções, a relação entre as pessoas unidas por esse sentimento não parece ter sido modificada ao longo dos 

séculos. Com a internet, a amizade recebeu o suporte de ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. O Facebook, uma dessas 

ferramentas, é um site de rede social que conecta amigos. No espaço social de interação que vem se tornando esse site, os amigos reproduzem os 

códigos da relação existentes fora da rede social on-line. Quais são esses códigos?  Como eles são reproduzidos no on-line e como no off-line?  

Esses são os pontos sobre os quais esta pesquisa pretende avançar. Tais códigos compõem a gramática da amizade, analisada aqui a partir da 

comunicação mediada pelo computador, através do Facebook, e pelo contexto interacional pré-existente ao surgimento desse site de rede social. 

Dentro desse quadro de referência da realidade contemporânea é que se determina o objeto de estudo desta pesquisa: os códigos de expressão 

da amizade entre on-line e off-line, sob a perspectiva de um site de rede social, o Facebook. Partindo do conceito de que a expressão dos 

sentimentos é uma linguagem usada pelos indivíduos para comunicar as suas emoções aos outros e a si mesmo, através de um código comum, 

esta pesquisa levantará hipóteses sobre a constituição desse código através das ferramentas no ambiente em que a comunicação é mediada pelo 

computador, mais especificamente, neste caso, o Facebook. Quais são os códigos do contexto relacional da amizade, anteriores ao surgimento da 

comunicação mediada pelo computador, que estão sendo levados aos ambientes de um site de rede social, em que a amizade é tida como uma 

conexão sob a ótica dos estudos de redes sociais? Seriam os mesmos códigos ou é possível afirmar que há novas formas de expressar esse 

sentimento usando as ferramentas para a interação que se dá através do computador? Essa hipótese deve ser abordada nesta pesquisa, que busca 

compreender a expressão de um sentimento, a amizade, e seus códigos partilhados pelos indivíduos no ambiente de um site de rede social, o 

Facebook. O objetivo desta pesquisa é partir da compreensão dos códigos de expressão da amizade, já conhecidos e que são comuns aos 

participantes dessa relação no contexto brasileiro, para encontrar o lugar deles nos ambientes de interação e comunicação mediada pelo 

computador. Quanto aos procedimentos técnicos, o método empregado será a pesquisa bibliográfica, pois aqui se pretende realizar um estudo 

sistematizado a partir de publicações – fontes primárias e secundárias – dentre livros, revistas e internet, cujo tema abordado e o conhecimento 

dos autores tenham relevância na contribuição da proposta desse projeto. Ainda em relação aos procedimentos utilizados, a pesquisa fará uso do 

método descritivo, que procura determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. Além disso, esta pesquisa deverá combinar 

métodos das Ciências Sociais e privilegiará a etnografia, que, parece constituir-se em um aporte promissor para o estudo empírico das atividades 

de CMC. Com base nessas evidências, avançou-se sobre as interações no Facebook e dentro da relação de amizade para compreender de que 

maneira os códigos configurados e partilhados pelos indivíduos no contexto anterior a esse site situam-se, agora, dentro dele. A conclusão foi de 

que a tecnologia não deve ser encarada como fator determinante e capaz de reconfigurar aqueles códigos, mas pode ser atribuída a ela a 

capacidade de impulsionar e incluir no âmbito das relações sociais outras formas de interação, de múltiplos conteúdos, independentes de tempo e 

espaço. Nesse caso, o espaço é o social, é o espaço compartilhado, que, aliás, é uma forte característica da internet, seu espaço “social” para as 

interações, como em sites de redes sociais.
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RESUMO

Desde a infância, as pessoas estão em contato com o mundo do entretenimento. Com o avanço da tecnologia e da globalização, é cada vez mais 

comum o consumo dos produtos desta indústria sem o empecilho de barreiras geográficas, o que faz com que estes se tornem grandes 

disseminadores de diferentes culturas. Este trabalho busca entender os produtos do entretenimento como uma ferramenta de expansão cultural 

em tempos de globalização de mercado e de consumo, principalmente a partir do avanço da Internet. Neste trabalho, foi observado como a 

cultura pop tornou-se parte de um fenômeno globalizado, mas que, ainda assim, carrega características próprias do país que a produz. Neste 

sentido, a cultura pop é analisada como uma porta de entrada para o conhecimento da cultura nacional e aquecimento de outros segmentos. Para 

compor o cenário e entender este fenômeno, a pesquisa abordou desde o estudo sobre o comportamento lúdico do ser humano, em diferentes 

fases da vida no tempo livre, ao desenvolvimento da indústria cultural na qual o entretenimento ganha força com a cultura pop. O trabalho 

também teve o objetivo de analisar como o comportamento de consumidores-espectadores da Web 2.0 intensificou este processo do consumo do 

entretenimento de forma global e, consequentemente, de expansão cultural dos países que se destacam neste mercado. A fim de observar 

resultados concretos deste fenômeno, o trabalho trouxe um estudo sobre a Hallyu, onda de expansão da cultura pop sul-coreana no mundo 

através do seu entretenimento, a partir de uma análise sobre os doramas, K-POP, idols, videoclipes, estratégias e publicidade - fortemente 

intensificado pelas características globalizadas, interativas e colaborativas do desenvolvimento da Web. Para o estudo de caso sobre a Hallyu, 

realizou-se uma pesquisa sobre a história e desenvolvimento da nação sul-coreana e foram analisadas publicações como livros, artigos, vídeos, 

sites especializados, sites de entretenimento, redes sociais, além da realização de uma entrevista com uma brasileira que criou uma página para 

ensinar coreano no Facebook, ‘Uma Brasileira Aprendendo Coreano’- língua que começou a ser estudada graças ao interesse desenvolvido através 

do consumo da cultura pop sul-coreana na Internet. Como resultado, a pesquisa  conclui que o sucesso da Hallyu, entre outros fenômenos da K-

Pop, colocou a Coreia do Sul em posição de destaque e apresentou o país ao mundo, como foi possível comprovar através do grande sucesso de 

conteúdos online, como videoclipes no YouTube, como Gangnam Style do cantor PSY, e de plataformas de streaming especializadas, como o 

DramaFever que, de acordo com a empresa, possui apenas 15% do seu público com origem asiática entre os seus 20 milhões de visitantes. A 

metodologia utilizada foi, em um primeiro momento, a busca de informações em fontes secundárias, tais como livros e pesquisas na internet, 

para, em um segundo momento, buscar informações em fontes primárias, como entrevistas em profundidade, com especialistas e formadores de 

opinião (online).
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RESUMO

O jornalismo esportivo sempre foi um grande chamariz para jovens estudantes de jornalismo nas faculdades brasileiras. Há alguns anos, com a 
preparação do Brasil para receber os grandes eventos esportivos – Copa do Mundo e Olimpíadas, em especial – a temática da relação entre 
jornalismo e esporte ganhou ainda mais proeminência. No que tange ao trabalho jornalístico em si, a suposta a liberdade que o profissional tem ao 
redigir o texto, possibilitando a produção de matérias dinâmicas, com o uso da linguagem simples, também se configuram como atrativos. Sabe-
se, entretanto, que montagem de uma cobertura jornalística esportiva ultrapassa esses atrativos iniciais e insere-se dentro de uma lógica de 
produção denominada, no campo das Teorias do Jornalismo, como Newsmaking. Dentro desse contexto, esse trabalho objetivou a construção de 
uma análise dos principais fatores que determinam os conteúdos da cobertura esportiva – o que chamamos de noticiabilidade – especificamente 
na realidade da Tribuna de Minas, diário de Juiz de Fora, com vistas a possibilitar um mapa dos critérios que são prioritários na realização da 
cobertura esportiva em âmbito local, cujas pautas competem por espaço com os assuntos recorrentes em nível nacional, especialmente na 
iminência da realização das Olímpiadas do Rio. Para tanto, o mesmo foi estruturado em três etapas teóricas: (1) um histórico esportivo com ênfase 
no futebol referenciado por uma abordagem sobre as diversas formas de transmissão dos eventos no decorrer dos tempos; (2) um elenco da 
essência das principais teorias do jornalismo, com destaque para vários fragmentos que materializam a produção jornalística em seu fazer 
cotidiano; (3) um aprofundamento teórico na Teoria do Newsmaking. Com essa base teórica, foi planejado um mapa que cobriu um período de 30 
dias (15 de setembro e 15 de outubro de 2015) da cobertura esportiva da Tribuna de Minas, analisada pelo Método de Análise de Conteúdo. Esse 
método permeou as diversas etapas da pesquisa empírica, desde a pré-exploração do material, passando pela seleção das unidades de análise até 
o processo de categorização, em que os valores-notícia de Traquina (2005) foram selecionados como categorias apriorísticas de análise. Com a 
pesquisa assim delineada, 100% das matérias veiculadas no caderno de esportes do diário no período citado foram analisadas. Considerando que 
os métodos quantitativo e qualitativo, na Análise de Conteúdo, não são excludentes, a foi complementada por uma entrevista semiestruturada 
com o editor de esportes do jornal, de forma a possibilitar uma visão de como os valores-notícia são incorporados e negociados dentro da redação 
da Tribuna de Minas. Ao final, foi possível levantar os valores-notícia determinantes na construção da cobertura esportiva do Jornal Tribuna de 
Minas, dentre os quais se destacam: proximidade como valor notícia de seleção (considerando os critérios substantivos) e disponibilidade 
(considerando os critérios contextuais) e a simplificação como principal valor notícia de construção. Além desses fatores, no momento da 
construção, o critério da relevância (construída pelo trabalho jornalístico), mereceu destaque, assim como a consonância, especialmente pelo fato 
do noticiário esportivo estar sempre seguindo determinados padrões e rotinas de veiculação, ou seja, inserindo a notícia em modelos narrativos já 
conhecidos e usuais. De uma forma geral, nas matérias construídas pelos repórteres da Tribuna de Minas, o critério da proximidade é o mais 
saliente, o que também nos leva a uma percepção de que o jornal, enquanto veículo local de comunicação tem cumprido o seu papel ao associar 
seu conteúdo à realidade que circunda seus leitores. Inegável, ainda, é o seu papel, a partir da cobertura determinada pela proximidade, na 
valorização do esporte local.
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Título: MERIDA E ELSA: AS PRINCESAS DO SÉCULO XXI 127

RESUMO

Este trabalho se propõe a analisar a representação do ideal de princesa relacionando-o diretamente ao ideal de mulher e mostrar como este se 
alterou ao longo das décadas, tendo como foco Valente (2012) e Frozen (2013), dois filmes de princesa lançados pelos estúdios de animação Walt 
Disney. Iniciando com a princesa passiva e frágil à espera de um príncipe encantado em A Branca de Neve, de 1937, chega-se à princesa 
independente e poderosa, em busca de autoconhecimento e desconstruindo padrões em Frozen, de 2013. Não se esquecendo de Merida, de 
Valente, a princesa feminista da Disney Pixar. Usando como base teórica diferentes pensadores e a partir de uma análise das animações, esta 
pesquisa busca mostrar como as novas princesas do estúdio dialogam com o novo papel social da mulher no século XXI, mas também como ainda 
legitimam alguns padrões hegemônicos de comportamento e beleza. A pesquisa está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, além do 
conceito de discurso apresentado por Michel Foucault, é abordada a questão da representação (utilizando como base o teórico cultural Stuart Hall 
e João Freire Filho) e a maneira como esta pode ser utilizada para garantir a hegemonia de determinados grupos sociais. Ainda neste capítulo, é 
discutida especificamente a representação do sexo feminino nos contos de fadas, apresentando o surgimento desse gênero literário e sua relação 
com a formação de um imaginário coletivo, principalmente infantil. Também é discutido de que forma os estereótipos criados e difundidos pela 
indústria cultural geram a exclusão de minorias e como a representação das mulheres na mídia contribuiu para o surgimento de um “mito da 
beleza” e de um ideal de amor romântico, citando Marcos Emanoel Pereira, Mariza Mendes e Naomi Wolf. Nos capítulos seguintes inicia-se uma 
análise aprofundada dos filmes da franquia “Disney Princesas”, contextualizando-os historicamente e relacionando-os com o papel da mulher em 
cada época, utilizando autores como o historiador Eric Hobsbawn, Heloisa Buarque de Almeida, Simone de Beauvoir e Colette Dowling. Além dos 
autores citados, o estudo analítico se apoia na filmografia das animações de princesas, as quais, de forma quase imperceptível, estabelecem 
limites, regras e esteriótipos. As últimas princesas lançadas pelo estúdio em quase nada se parecem com aquelas de antes dos anos 60. Se Branca 
de Neve, Cinderela e Aurora (de A Bela Adormecida) eram frágeis, faziam o trabalho doméstico e sonhavam com o príncipe encantado, Merida (de 
Valente) e Elsa (de Frozen) são independentes e não pretendem que suas vidas sejam vividas em função de um homem. Nestas duas animações, 
não se trata de somente inverter padrões de amor verdadeiro ou um príncipe encantado dissimulado. Elas operam algumas transgressões 
importantes como a da princesa que prefere ficar sozinha e ser adolescente, ou a que nem tem pretendentes. Mostram homens fracos, que não se 
adequam aos padrões estéticos ou aquele esperado de um par romântico, uma princesa que sofre com o título ou que é coroada rainha sem 
precisar estar casada. Estes “novos contos de fadas” ensinam que não há um jeito único ser homem e de ser mulher e que é permitido 
experimentar vários modos de viver a sexualidade no cotidiano. Eles rompem com os discursos dominantes em torno dos gêneros ao repensar 
“novos padrões”. Também não representam mais as mulheres como rivais invejosas, acabando com a competitividade entre elas e mostrando que 
podem contar com a ajuda umas das outras. Contudo, apesar do claro avanço na representação da mulher, estes filmes ainda reproduzem um 
modelo de beleza e comportamento hegemônico e têm um longo caminho a percorrer na quebra destes. Os estúdios ainda não sinalizaram a 
produção de longas com temática social inclusiva, como por exemplo, a representação de homossexuais e deficientes ou de outras minorias. Além 
disso, as princesas são, quase sempre, projetadas como mulheres ricas, brancas, de cabelos lisos e magras.
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RESUMO

Antes do mafioso e pai de família Tony Soprano, da série The Sopranos (1999 - 2007), ter um ataque de pânico e ir procurar ajuda profissional de 
uma psicóloga, o que se constatava ao assistir às séries dramáticas americanas, era um cenário dominado por heróis complacentes de atitudes 
compreensíveis que, ao final da trama, salvariam o dia repreendendo seus temíveis vilões. Policiais, advogados, detetives e super-heróis resolviam 
seus conflitos a cada episódio, suprindo a necessidade de um público crente e consumista da ideia: o bem vence o mal. Entretanto, hoje em dia, 
uma breve troca de canais na televisão a cabo ou escolha no catálogo da Netflix, por exemplo, comprova o quanto é comum encontrar séries 
dramáticas, protagonizadas por personagens com características anti-heroicas. Protagonistas movidos por necessidades egoístas, vindos de um 
passado obscuro e que tomam atitudes moralmente condenáveis para alcançar seus objetivos. Em Breaking Bad (2008 - 2013), Walter White, 
eleito pela revista Time o personagem mais influente de 2013 - e objeto de estudo desse trabalho - trilha uma jornada obscura que começa com a 
questionável, porém, justificável atitude extrema para salvar sua família e termina como um monstro egoísta, sedento por poder, disposto a 
passar por cima de todos que atravessam seu caminho. Ele é um herói falho, praticamente sem altruísmos, que termina sua jornada, totalmente 
corrompido. Levando em consideração que esses anti-heróis agem ao contrário do que a sociedade interpreta como bons valores morais e éticos, 
surge a necessidade de identificar quais os fatores de correspondência que constroem esse vínculo entre anti-herói e público, e os motivos que 
levam esse público a se identificar com suas motivações e querer que eles vençam. Para a obtenção desses dados, optou-se pela pesquisa 
bibliográfica e netnográfica, analisando a progressão histórica do mito do herói e o surgimento do heroísmo, passando pelos fatores de 
correspondência entre público e personagem, e, por fim, examinando a revolução das séries dramáticas. A pesquisa qualitativa foi feita através de 
livros de roteiro e narrativa, filosofia e psicologia, além de sites especializados em cultura pop e crítica de entretenimento. Outra pesquisa obteve 
dados de levantamentos já realizados que provam a preferência por personagens anti-heróis e suas respectivas séries, com análise de audiência, 
comentários em redes sociais e votações em sites especializados. Em relação ao estudo de caso, o acompanhamento da série Breaking Bad foi de 
total importância para a análise da jornada trilhada por Walter White e a identificação dos pontos de correspondência. Na série, ao perceber que 
sua vida está chegando ao fim, o personagem decide imergir num mundo criminoso, totalmente diferente do seu, onde  encontra mais chances de 
triunfar. Ao final, mesmo se tratando de uma tragédia grega contemporânea, Walter White vence. Artifícios narrativos como, assumir o ponto de 
vista do anti-herói, ser exposto as suas necessidades, entender suas motivações, captar suas complexidades dimensionais e identificar humanidade 
naquele ser superficialmente condenável, leva o público a ansiar pela glória do mesmo e esquecer seus valores morais que limitariam esse vínculo. 
A empatia é a chave para a correspondência. Como disse Koepssel e Art, Walter White é a imagem que representa o herói adequado para os 
tempos longos e obscuros nos quais vivemos hoje.
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Título: O HUMANIZA REDES COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA 128

RESUMO

Nos últimos anos a internet vem tornando-se um espaço hostil e perigoso. Isso porque atitudes vinculadas ao racismo, à pornografia infantil, ao 
cyberbulling, ao assédio e à homofobia estão se manifestando também no ciberespaço. Pensando nisso, o Governo Federal criou um projeto 
intitulado Humaniza Redes, que tem como objetivo garantir um ambiente digital mais seguro. O trabalho pretende analisar e compreender o 
Humaniza Redes como uma ferramenta de comunicação e o seu papel na construção da cidadania e na defesa dos diretos humanos.  O referencial 
teórico da pesquisa consiste em termos como cidadania, mídias digitais, comunicação cidadã, diretos humanos e crimes virtuais, baseadas em 
autores como Barsi Lopes (2008; 2009), Duarte (2012), Melo (2013), Oliveira (2012) e Pinheiro (2006). A metodologia desse artigo, de natureza 
qualitativa, foi desenvolvida a partir de dois instrumentos de coleta de dados: um mapeamento da página no Facebook, entre agosto e janeiro de 
2016 e entrevistas com os seus internautas. As análises feitas são advindas de uma investigação maior, desenvolvido em projeto de iniciação 
científica com financiamento pelo CNPq, que ainda está em fase de finalização e por isso apresenta apenas resultados parciais. Tendo em vista a 
importância da comunicação na conquista da cidadania, os objetivos deste trabalho sustentam-se em analisar as ações do Humaniza Redes em seu 
primeiro ano de funcionamento. O mapeamento da página considerou os meses de agosto a janeiro, contabilizando 253 postagens analisadas 
nesses seis meses. Identificou-se 19 categorias em relação aos assuntos abordados nas postagens. Desta forma, listou-se aqui as principais 
categorias, seguidas da quantidade de postagens sobre o assunto durante os seis meses: Incentivo à conduta de respeito pelos Direitos Humanos 
na internet (71); Contra o machismo/empoderamento da mulher/contra a violência doméstica/contra o Feminicídio/diversidade de gênero (45); 
Respeito pelo público LGBT/valorização da diversidade sexual (29); Respeito pela criança e pelo adolescente/contra o trabalho
infantil/empoderamento de meninas/contra o assédio sexual (23); Empoderamento e respeito pelos deficientes físicos (23); Contra o 
Racismo/Empoderamento da mulher negra (22). O monitoramento da página do Humaniza Redes no Facebook permitiu analisar o conteúdo das 
postagens com o objetivo de compreender a finalidade das mensagens transmitidas e relacioná-las com o nosso contexto social. Assim, foi possível 
entender as múltiplas implicações do Humaniza Redes, além de desenvolver um pensamento crítico ao destacar pontos positivos e negativos, 
buscando entender sua luta em favor dos direitos humanos na internet, contribuindo para uma nova visão sobre uma realidade existente. Para 
esta pesquisa também foi utilizada a técnica de entrevista individual, semiestruturada, com o intuito de buscar informações e analisar as 
percepções e as experiências dos internautas que interagem com a página do Humaniza Redes. O roteiro de entrevista consiste em cinco 
perguntas, e sete entrevistados foram selecionados intencionalmente. O critério de escolha foi a existência de comentários concordando ou não 
em várias postagens do Humaniza Redes durante o período de mapeamento da página. Como principais resultados, se pode apontar: o Humaniza 
1) cumpre com seu papel informativo em relação à visibilidade acerca de crimes, leis e estatutos; 2) cumpre com o papel de incentivador no que 
diz respeito à boa conduta no ciberespaço; 3) permite a interação entre os internautas, possibilitando o diálogo e a produção de conteúdo entre 
eles, promovendo, assim, a criação de um fórum nos comentários das postagens, onde é possível a troca de opiniões.
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Título: O USO DO STORYTELLING DIGITAL PARA FIDELIZAR E ATRAIR CLIENTES EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA 128

RESUMO

Este artigo mostra a importância do uso do storytelling digital para fidelizar e atrair clientes em empresas do setor tecnológico. Com o surgimento 
das novas tecnologias, o cenário se tornou mais competitivo e cheio de oportunidades. Os consumidores se tornaram ativos e conscientes de suas 
compras, inclusive, utilizando o meio digital para a tomada de decisões. Por isso, as organizações se reinventaram e muitas delas assumiram uma 
postura diferenciada para acompanhar seus concorrentes e consumidores na internet. Porém, há aquelas que ainda não estão inseridas neste 
ambiente, e assim, tem uma dificuldade maior em acompanhar as tendências e até mesmo, são obrigadas a fechar suas portas, visto que surgem 
cada vez mais ferramentas na internet, bem como concorrentes que souberam se adaptar à sociedade em rede. Mas, antes de todas essas 
tecnologias, o homem pré-histórico já utilizava técnicas para transmitir seus hábitos e costumes para as futuras gerações, uma delas é o 
storytelling ou a arte de contar histórias. Storytelling significa contar uma história de modo estratégico, a fim de atingir um objetivo. Essa técnica é 
utilizada em grandes empresas para transmitir ao público sua missão, aquilo que ela foi criada para fazer. Por meio dela, empresas de vários ramos 
conquistam clientes através do ambiente digital, fidelizando-os e atraindo pessoas novas para o negócio. Com base na dificuldade de algumas 
empresas em implementar soluções tecnológicas em seu ambiente de produção, principalmente, as de pequeno porte que sofrem uma espécie de 
exclusão digital, mostra-se por meio da pesquisa bibliográfica, o panorama do mercado tecnológico das empresas no Brasil e a importância do 
storytelling alinhado as mídias sociais e demais plataformas digitais. Além disso, ao realizar o estudo de algumas empresas famosas e da empresa 
em que será feita a aplicação da técnica, propõe-se a criação de um planejamento de storytelling digital para ajudá-la a manter e atrair clientes. As 
técnicas apresentadas deste conceito sugerem a criação de um roteiro e de uma narrativa transmídia, baseada em conceitos como estrutura da 
narrativa, personagens, storyworld, audiência e ferramentas como mídias sociais e vídeo que serão utilizadas para aplicação do storytelling. O 
objetivo principal deste artigo é mostrar a importância da técnica para as empresas do setor, bem como sugerir estratégias para os gestores de 
conteúdo através da habilidade de contar histórias, que as auxiliará a atingir seus consumidores em um mundo globalizado.
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Título: RECICLAGEM EM PAPEL SEMENTE: PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 129

RESUMO

O papel semente tem aparência similar a outros papéis reciclados, mas ao ser cortado e molhado, e enfim enterrado na terra, dá origem a 
pequenos vegetais. A reciclagem do papel semente vinculada ao processo de ensino e aprendizagem da Educação Ambiental, visa desenvolver 
cidadãos conscientes da sua ação sobre o ambiente natural. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância do
reaproveitamento do papel com sementes de plantas de pequeno porte. Com a proposta de produzir o papel semente, para que possam ser 
utilizados em campanhas de divulgação de embalagens para produtos ecológicos. A pesquisa de campo foi realizada através do levantamento 
questionários on-line aplicados para 150 (cento e cinquenta) pessoas que trabalham em gráficas e em diversos tipos de eventos. A ideia 
apresentada pelos alunos visa estimular suas concepções sobre Educação Ambiental e a reciclagem, além da importância da aplicação do projeto 
como mecanismo ao incentivo à sensibilização ambiental. Assim, os resultados da pesquisa vêm fundamentar e observar, principalmente o 
comportamento dos participantes quanto ao reaproveitamento do papel semente como uma atividade vinculada ao processo de ensino e 
aprendizagem da EA. Assim como, também na obtenção de novos produtos deste material que possam ser inclusos em diversos tipos de setores 
do mercado. Constatou-se que para os entrevistados, a definição e a relevância da reciclagem, a maioria das respostas incluiu a reutilização de 
materiais descartados, de forma a reduzir o desperdício e a poluição ambiental. Ao questionar as ações que poderiam ser realizadas pelos 
entrevistados, visando à melhoria da problemática ambiental, uma parcela significativa aponta as questões referentes ao lixo e ao desperdício. Em 
relação à visão dos entrevistados sobre o projeto papel semente, as ideias centrais mostram que a atividade poderá ter como importância a 
relação ao papel descartado diariamente em escolas, repartições públicas, entre outros, o despertar questionamentos sobre a relação homem-
natureza e, assim motivar o cuidado com o meio ambiente. Onde cerca de, 25% dos homens utilizaria o papel ecológico em sua área de trabalho, 
como nos eventos e 50% das mulheres também utilizaria o papel semente de gráficas que reproduzem esse tipo de material. Os entrevistados 
reconheceram como estratégias, principalmente na separação e a reutilização do lixo, para conhecer e despertar a necessidade de preservação do 
meio ambiente, mostrando que além de ser uma prática sustentável pode sensibilizar e conscientizar quanto ao uso do papel comum.
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RESUMO

A temática do jornalismo é seara fértil para inspirar filmes de Hollywood, tanto pelo fato de as coberturas jornalísticas abordarem assuntos de 
grande relevância social e política quanto porque a própria figura desses profissionais evoca um conjunto de imagens associadas a um suposto 
heroísmo. O imaginário sobre uma profissão de tanta visibilidade e com um sentido de missão tão largamente evidenciado fornece elementos para 
filmes que engendram representações sobre a identidade jornalística, não deixando de contribuir, assim, com a própria construção dessa 
identidade. Tendo isso em conta, foram escolhidos para a pesquisa os filmes Todos os Homens do Presidente (EUA, 1976) e Spotlight – segredos 
revelados (EUA, 2015), ambos relacionados a práticas de jornalismo investigativo na imprensa americana: o primeiro sobre a cobertura jornalística 
do Washington Post, nos anos 1970, ao episódio Watergate, que culminou com a renúncia do então presidente Richard Nixon; o segundo sobre a 
cobertura, realizada entre 2001 e 2002 pela equipe especial Spotlight do jornal The Boston Globe acerca de denúncias de pedofilia envolvendo a 
Igreja católica em Massachusetts. Esses dois produtos comunicacionais foram analisados comparativamente, no intuito de se refletir sobre 
diferentes construções discursivas em torno da imagem de investigadores. Questionou-se, ainda, de que modo tais representações reverberaram 
nos processos de construção identitária dos jornalistas, sobretudo em relação a essa marcação em especial. A metodologia para a análise realizada 
na pesquisa se amparou nos pressupostos mais básicos de qualquer tradição da análise do discurso, ou seja, no olhar cuidadoso para os contextos, 
valorizando elementos extratextuais que contribuem para construir os sentidos mobilizados nas representações do cinema. Ao fazer isso, o 
objetivo foi elucidar como esses contextos também afetaram as representações dos jornalistas em cada época. Partindo da concordância com o 
analista de discurso Norman Fairclough, para quem o discurso é uma prática social, o presente trabalho pretendeu muito mais do que comparar 
dois filmes ou elencar diferenças e semelhanças entre duas obras. Na tentativa de articulação entre análise discursiva e a teoria social, o trabalho 
conseguiu identificar e compreender melhor alguns processos de construção da identidade do jornalista ao longo do tempo, sobretudo em relação 
às representações sobre jornalismo investigativo. Notou-se que o reforço de estereótipos e lugares-comuns pela linguagem cinematográfica 
ajudou a construir personagens fortes, marcantes e com traços bem definidos para sua ação no enredo do filme fílmica. Observou-se, também, 
que as duas narrativas foram encadeadas de modo a marcar a dedicação extrema, o esforço de superação de dificuldades, até o heroísmo, com a 
consequente catarse, indicando a vitória não só do jornalista, mas de toda a sociedade. Exibidas no cinema e até ganhadoras de prêmios no 
universo do cinema, essas obras fazem com que as representações estereotipadas circulem no espaço social, consolidando os clichês em torno da 
própria profissão de jornalista. Em conjunto com as já existentes situações de autorreferenciação por meio das quais o jornalista reforça a 
legitimidade de seu agir profissional, as imagens reiteradas pelos filmes hollywoodianos contribuem para a manutenção do status quo profissional, 
e dificilmente propõem questionamentos ou põe em dúvida o poder da profissão. Ainda que apresentem “pontos fracos” dos personagens 
jornalistas, como vícios em cigarro ou bebida, uso de palavrões, falta de paciência ou intransigência com a chefia, tudo isso não chega a atingir 
uma imagem do herói que, a despeito de qualquer obstáculo, consegue cumprir com êxito sua missão.
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RESUMO

No fim de 2013 e início de 2014, ganhou repercussão na mídia brasileira o fenômeno que ficou conhecido por “rolezinho”. Diminutivo de “rolé”, 
gíria indicativa de ‘dar um passeio’, o movimento, em linhas gerais, compreende o agendamento, via redes sociais, de encontros de jovens em 
shopping centers. Inicialmente organizados em São Paulo, capital, os “rolezinhos” espalharam-se por outras cidades, mobilizando adolescentes 
moradores de periferias, majoritariamente negros e pardos. Paralelamente ao serem reportadas como atos de baderna e vandalismo coletivo por 
jornais de circulação nacional, as reuniões juvenis marcadas pela internet também colocaram em pauta questões para além da aglomeração de 
pessoas nos centros privilegiados de consumo, tais quais: a) a emergência de uma nova classe média com poder aquisitivo; b) a discussão sobre o 
direito de ir e vir, atrelado à ocupação do território; c) o debate sobre preconceito e racismo, dados origem e cor de pele dos sujeitos envolvidos 
nos “rolés”. Conjunto este circundado pelas representações criadas pelos meios de comunicação sobre o fenômeno - foco deste estudo. “Jovens 
marcam encontro pela internet e causam tumulto em shopping em SP”, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em 8/12/2013, e “Polícia usa 
bombas de gás e balas de borracha em ação contra 'rolezinho'”, veiculada pelo Portal G1, em 11/01/2014, são algumas das manchetes que 
estamparam jornais brasileiros à época de emergência do fenômeno. É consenso que os meios de comunicação se propõem a fornecer relatos de 
acontecimentos julgados significativos para a sociedade; um objetivo claro, inicialmente desprovido de complexidade, mas em grande escala 
comprometedor. Pois, o jornalismo é como uma obra cultural, resultado de ações humanas e que influencia o comportamento, o pensamento e o 
julgamento de amplas camadas da sociedade. Posto isso, delineia-se o propósito deste artigo: refletir sobre a repercussão midiática dos 
"rolezinhos” no Brasil, ainda hoje agendados e provocadores da discussão sobre o “lugar” do jovem preto e de periferia na mídia e na sociedade. 
Enfatiza-se a pertinência deste estudo uma vez que os meios de comunicação, não raro, retratam as culturas juvenis como ameaçadoras para as 
comunidades. No entanto, a maioria dos jovens não se identifica parte desta construção. Para este estudo, foi realizada pesquisa exploratória de 
base quantitativa e qualitativa, com análise de reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo,  de 1º a 31 de janeiro de 2014. Tal recorte se 
deve ao fato dos “rolezinhos” terem começado na capital paulista, com o ápice das coberturas factuais no primeiro mês de 2014, conforme 
apontou levantamento realizado para esta pesquisa. Em 24, de um total de 31 edições analisadas, os “rolezinhos” figuraram nas editorias: 
Cotidiano, Opinião e Poder. Concluiu-se que as reportagens indicaram o necessário debate sobre a questão do território e sua ocupação. A 
contradição observada nas edições analisadas – em que há ênfase na utilização de força policial contra jovens – é que o mesmo Estado que 
garante um direito por meio da Constituição, retira-o sob o argumento de segurança e medo como a manutenção da propriedade privada de uma 
classe hegemônica que parece não aceitar o ‘outro’ como sujeito. Tal posicionamento foi reverberado nas matérias jornalísticas. Diante do papel 
da mídia na configuração de estruturas sociais, assim como frente aos efeitos provocados na sociedade pela recepção das matérias jornalísticas 
sobre a juventude de periferia, saltou o questionamento acerca da atuação dos meios na transformação da realidade. Os resultados desta 
investigação foram avaliados à luz de conceitos centrais ao tema, quais sejam: representação, juventude e cidadania.
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RESUMO

O ato de fazer autorretratos, editá-los e colocar nas redes sociais se tornou um hábito para muitas pessoas. Ficou tão popular que ganhou um 
nome específico – selfie – e esse termo ficou tão popular que foi incluído no dicionário de Oxford (2014), sendo escolhida a palavra do ano em 
2013. A partir desse cenário, o presente projeto teve o objetivo de analisar se uso da selfie está relacionada com a percepção e comunicação da 
autoestima. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa, com uma amostra de 30 voluntários, com o intuito de descobrir o que 
pensam sobre o comportamento de fazer selfies e seus níveis de autoestima. Para construir a análise correlacional foi solicitada a atribuição de 
uma nota para uma selfie publicada no perfil do Facebook e escolhida pelo participante e o preenchimento de um instrumento composto pela 
Escala de Autoestima de Rosenberg, um questionário sobre uso e a importância do selfie e dados demográficos. Com as análises quantitativas foi 
possível constatar uma correlação positiva entre a autoestima e as notas atribuídas as selfies. Os sujeitos afirmaram ainda tirar em médias sete 
fotos antes da escolha para postagem, mais de setenta por cento usaram filtros de luminosidade, alteração de cores e redimensionamento, e as 
redes sociais prediletas para postagens são o Instagram, Facebook e o Whatsapp. Para a parte textual dos questionários foi realizada uma Análise 
de Conteúdo em que se identificou as categorias de palavras que explicaram o uso da selfie, sendo elas: técnicas e efeitos fotográficos, exposição 
de aspectos físicos, expressão de sentimentos e comportamentos, conexão social, qualidade da selfie e frequência dos autorretratos. Adotando 
uma abordagem mais qualitativa, por meio de análises semióticas, foram identificadas as estratégias fotográficas que atribuem significado as 
selfies, como: as imagens com a máquina acima do rosto, com cabelo na face, apresentando momentos de descontração, fotos oblíquas, de perfil, 
frontal e montagens. Com os resultados foi possível verificar que a selfie é uma representação do real que sofre manipulações direcionadas e que 
pode ser considerada como uma estratégia de comunicação pessoal que está ligada autoestima ou a sua exibição.
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RESUMO

Este projeto tem um caráter de Design Social por ter realizado uma pesquisa com um grupo de trabalhadores que merecem a atenção do 
profissional designer. Esse grupo de 06 mulheres e 01 homem trabalha com a extração da massa do caranguejo, que é uma atividade econômica 
realizada em São Caetano de Odivelas – Pará. A extração da massa de caranguejo é feita de maneira artesanal com o uso pinça feita de talher. O 
problema para o cumprimento da tarefa é a inadequação da pinça para a realização da atividade. Com o objetivo de realizar um levantamento de 
dados a respeito do processo de extração da massa de caranguejo, para, posteriormente, desenvolver um produto que auxilie no processo de 
manipulação da referida massa, o presente projeto foi dividido em duas etapas: a) levantamento dos constrangimentos ergonômicos e b) 
elaboração de um instrumento extrator da massa de caranguejo. Para o cumprimento da etapa “a” do objetivo foram adaptados os métodos de 
Munari (2015) e Baxter (2000), criando assim, uma metodologia constituída de 4 etapas: planejamento, geração de ideias, detalhamento e solução 
final.  Apenas a etapa de planejamento foi realizada nesta fase do projeto. Para o levantamento dos sintomas musculoesqueléticos foi usado o 
Diagrama de Corlett e Manenica. Os resultados apontam que a maioria dos participantes (42,9%) têm entre 35 e 39 anos; 43% trabalha há mais de 
10 anos, com uma carga de trabalho diário de 4 a 6 horas. Em relação à atividade, 43% respondeu que o peito do crustáceo é a parte mais difícil 
para se retirar a massa e 71% respondeu como excelente o aproveitamento da retirada da massa. Em relação aos sintomas musculoesquelético, as 
respostas em relação aos seguimentos corporais foi 43% de dor com intensidade 3 no pescoço e 29% com intensidade 7 (extremamente 
desconfortável) no dorso inferior. Em relação ao esforço no uso do equipamento utilizado (pinça), 14% respondeu excelente e 86%, bom. Porém, 
foi observado que 6 participantes (mulheres) sofrem de sintomas musculoesqueléticos devido à má postura durante a realização do trabalho de 
manipulação e 1 participante (homem) não apresenta desconforto musculoesquelético. A maioria dos participantes alegou que o equipamento 
utilizado é excelente (57%) ou bom (43%). De acordo com os resultados, foi verificado que a sensação de incômodo é menor para os 
manipuladores que desenvolvem essa função há mais tempo, assim como para os que têm jornadas diárias mais extensas. O participante 
masculino também apresentou menos desconforto na realização da atividade. Esses dados apontam que, provavelmente, os manipuladores 
tenham se adaptado ao posto de trabalho e não reconhecem os prejuízos causados à sua saúde e a configuração inadequada, do ponto de vista 
ergonômico, do equipamento utilizado e do posto de trabalho. Os resultados da primeira fase do projeto indicam que o produto criado deve ser 
de fácil compreensão e manuseio, por causa do baixo nível de escolaridade dos manipuladores, e com um valor de custo baixo, devido à renda. 
Além disso, o produto deve atender às necessidades dos manipuladores, adequando-se à atividade e à antropometria dos catadores em diferentes 
faixas etárias.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo que aborda os trajes da famosa pintora mexicana da arte contemporânea Frida Kahlo, retratados em 
fotografias que registram momentos de sua vida. As extravagantes e coloridas roupas da pintora que remetiam à cultura mexicana, contrastam 
com os trajes masculinos usados por ela, em outras fases da sua existência. Essas fotos permitem analisar os conceitos de estranheza e de 
sublimação, fazendo paralelo com sua conturbada história de vida. Este estudo é relevante, não somente por resgatar a vida e as mudanças de 
aspecto, nas fotografias de Frida Kahlo, mas também por fazer uma associação como outros estudos culturais, como a Psicologia, no que se refere 
ao conceito do mecanismo de defesa da sublimação; a Comunicação, pois existe a estranheza, quando a pintora usa as vestes mexicanas, como as 
tehuanas, ou trajes masculinos, causando choque nas pessoas por onde passava. A investigação também objetiva especificamente: mostrar os 
traços que apontam como a pintora Frida Kahlo se comunicava através de seus trajes; relacionar os conceitos de estranheza e de sublimação, na 
construção vestimentar da artista e detectar elementos que caracterizem a interseção do ato de vestir com as emoções da pintora. Trata-se, 
então, de uma pesquisa de caráter bibliográfico, em que serão abordados os conceitos de estranheza e de sublimação. Todos esses conceitos 
serviram de suporte epistemológico para a análise dos trajes presentes, em fotografias de momentos da existência de Frida Kahlo. Os conceitos de 
estranheza e de sublimação são detectados na imagem de Frida Kahlo que utilizava suas vestes para expressar seus sentimentos e suas opiniões 
em fotografias, ao longo de sua vida.  Não era difícil ver a pintora sempre criando seus trajes ou acrescentando elementos como fitas, bordados, 
flores ou até mesmo indo buscar elementos no universo masculino, como uma bengala ou um paletó. Isso remete a uma constante construção de 
si mesma. Constata-se também que a maneira como a artista se vestia, expressa seus sentimentos e seus conflitos internos, demostrados neste 
estudo, pelos conceitos de estranheza e de sublimação, pois a artista chamava a atenção das pessoas por suas indumentárias exóticas. Além disso, 
a sublimação se faz presente, nas mudanças que abalaram a existência de Frida Kahlo. Conclui-se que fazer o estudo da indumentária de Frida 
Kahlo é de grande valor para se compreender a intensidade de sua breve vida. Foi uma mulher que via a beleza nas artes e nas expressões 
populares, que possuía fortes opiniões políticas e de espirito libertário e, hoje, é considerada uma fonte de inspiração para outras expressões 
artísticas.
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RESUMO

O acesso às informações e o dinamismo social se materializam como estímulo à inovação e se concretizam em demandas por bons projetos. 
Organizações privadas já se veem maduras neste cenário, onde informação e gestão se tornaram requisitos estratégicos competitivos, enquanto 
instituições públicas sofrem com regulações específicas que emperram o seu ajuste a estes cenários. A capacidade de gestão passa a ser o 
diferencial competitivo em qualquer organização, que precisa criar e manter um portfólio de capital intelectual equilibrado, definindo as 
prioridades e integrando os objetivos corporativos aos correspondentes processos de conhecimento. A pesquisa que vem sendo desenvolvida 
objetiva explorar a possibilidade de aplicação dos conceitos da gestão do design e o impacto desta na gestão das estratégias públicas. A partir do 
procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, até este momento a pesquisa vem se mostrando exploratória, promovendo de uma familiaridade 
maior, tornando mais explícito o problema. Pesquisas acadêmicas, em um primeiro momento, são exploratórias afinal sempre há a necessidade de 
melhorar conceitos e definições que ajudarão nas definições de ferramentas, técnicas e a análises dos dados coletados. A pesquisa também se 
enquadra na descritiva, afinal ao identificar a existência de relações entre variáveis, determina a natureza de tais. De natureza básica tal estudo 
visa aproximar duas áreas oportunizando reflexões possíveis acerca de suas definições. A gestão de estratégias públicas precisa aprender com os 
processos de desenvolvimento de projeto da indústria, focando desta forma no design, como atividade de gerência de risco. Os recursos 
tecnológicos e maquinários de outrora deixam espaço para um recurso ainda maior dentro de qualquer negócio: o humano – o capital intelectual 
se torna o grande commodity de qualquer negociata. Dentro do design e da prática projetual que o define, a manifestação social é mais que lógica. 
Durante o desenvolvimento de projetos o designer se percebe constantemente gerenciando informações, transformando os dados coletados em 
conhecimentos que se tornarão, em parte, os requisitos definidores do projeto em execução. É papel da gestão (do design) considerar os tipos de 
conhecimento (Sistêmico - know why; Explícito - know what; Tácito - know how; Escondido; e Relacional - know who) atribuindo-os aos 
relacionamentos internos e externos; ao envolvimento de todos seus atores e à sinergia organizacional. Considerando a teoria metodológica do 
design, percebe-se uma aproximação com os elementos da governança, onde administrar, supervisionar e controlar são atividades constantes dos 
gestores que tem responsabilidade na prestação de contas de cada etapa aos seus clientes - condição de qualidade e transparência no que 
compete às estratégias públicas. Vale reforçar que os agentes que legitimam a política pública são: os gestores dos municípios - prefeitos, 
secretários, vereadores, auxiliares, entre outros; as organizações prestadoras de serviços públicas e privadas – seus diretores, gestores e 
funcionários; e por fim, os munícipes, os cidadãos (usuários; “cidadão-cliente”), principais personagens destes projetos. Este estudo ao explorar a 
possibilidade de aplicação dos conceitos da gestão do design às estratégias públicas promove a compreensão das duas como ferramentas que 
envolvem processos e agentes, tornando informações e conhecimentos acessíveis para muitos fins. A tomada das estratégias públicas a partir do 
processo metodológico de design sob a luz da gestão do design, de certa forma, considera o repensar estratégico de maneira mais democrática, 
quebrando a lógica top-down do Estado, e valorizando todos os atores, como agentes participativos e detentores de capital intelectual. A 
continuidade desta pesquisa visa mapear processos/metodologias em ação no design brasileiro, contribuindo para a aplicabilidade prática local, 
promovendo a Estácio em sua missão: de educar para transformar.
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RESUMO

Este trabalho visa contribuir com o conhecimento acerca da hipermodernidade, focando nas questões do consumo e seu contraponto a vista da 
sustentabilidade e desaceleração do consumo de moda. O ponto de partida foi uma revisão exploratória da literatura que objetivou identificar 
caminhos e descaminhos da sustentabilidade na moda contemporânea. Os dados encontrados a partir de uma revisão exploratória da literatura 
dialogaram com o conceito de hipermodernidade moldado por Gilles Lipovetsky. Na sociedade contemporânea as vidas cotidianas estão cada vez 
mais comercializadas devido ao número crescente de oferta de produtos e novidades. Esta lógica consumista que atinge todas as idades e 
segmentos de mercado ganha proporções ainda maiores no contexto hipermoderno. Não há escolha, não há alternativa, se não seguir junto nesse 
processo acelerado que prevalece aos próprios ideais. Entretanto, na luta por mudança a visão sustentável clama por uma desaceleração. Os 
danos causados, o ideal de consumo excessivo pregado pelo fast fashion, caracterizado pela agilidade de produção a preços muito baixos e 
novidades constantes, tem se tornado cada vez mais obsoleto frente à constatação de que a indústria da moda coopera para o esgotamento de 
combustíveis fósseis e interfere diretamente na preservação do meio ambiente, afetando o ecossistema que é alterado pelo uso de pesticidas e 
outros compostos químicos. Deparamo-nos com uma necessidade de consumo consciente e uma forma de produção inteligente, não só na moda, 
mas também nos demais setores. A grande questão é saber como reverter um processo com bases econômicas tão sólidas focadas no lucro e no 
luxo. O termo slow fashion tem inspiração no movimento slow food, fundado por Carlo Petrini, que é o movimento criado na Itália para retomar o 
prazer de apreciar a comida, sem a pressa do cotidiano e o imediatismo da modernidade. Uma desaceleração do termo fast food, sendo assim, 
como antítese do fast fashion surge o termo/movimento slow fashion. A partir dessa necessidade de consumo e produção conscientes. A proposta 
tem como objetivo desacelerar a moda e incentivar um processo sustentável, atentando para a qualidade, durabilidade e criatividade. E quando 
toda esta importância é depositada na produção de uma roupa, o próprio consumidor acaba estabelecendo uma relação mais emocional com a 
peça. Nesse contexto a proposta de reciclar, reutilizar, reaproveitar e customizar está cada vez mais presente no cotidiano dos profissionais 
envolvidos com o mundo da moda, e que de certa forma, está presente também em toda a sociedade, ainda que existam focos de resistência que 
acreditam que a adesão ao slow fashion descaracteriza a moda em sua representação e associação com o luxo e o estilismo. Por outro lado, um 
número considerável de marcas viu, na desaceleração da moda, uma oportunidade de inovação e conscientização, e vem seguindo a doutrina do 
slow fashion há algum tempo. Aquelas que ainda não são totalmente adeptas da produção sustentável se aproveitam do momento criando 
coleções focadas neste conceito. A popularização dos brechós, e dos bazares de troca também tem sua parcela de contribuição na desaceleração 
da moda, celebrando a reutilização de roupas descartadas. As alternativas relacionadas à proposta do slow fashion são varias, porém esbarram em 
uma mudança de comportamento do consumidor e de quem influencia diretamente na moda. Há um jogo de poder e de status que determina o 
que realmente é considerado ‘moda’. Estaríamos diante de um problema sem solução? Não estaríamos retomando o discurso anti-moda?  Talvez 
sim e talvez não. O simples fato de na atualidade podermos refletir sobre questões que antes eram deixadas de lado sob o rótulo sob o rótulo da 
futilidade, pode significar um marco de mudança.

E-mail para contato: rebello.lucia@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Maristela Fuly; Fernanda Goldner; Victor Souza; Lúcia Rebello

Palavra(s) Chave(s): Figurino. Cultura de moda. Obra literária. Estudo de caso.

Título: O PAPEL DO FIGURINO NA CONSTRUÇÃO DA ADAPTAÇÃO DE UMA OBRA LITERÁRIA PARA A TELEVISÃO 133

RESUMO

A mente humana é um receptáculo infinito para a imaginação. Imaginar é dar vida e cor a alma. Os livros são ferramentas que nos permitem 
potencializar a nossa imaginação. Povoam nossas mentes com histórias e mundos fantásticos, extraordinários criaturas e amores que superam 
barreiras. Em meio a este encantamento a indumentária se destaca como mediadora entre passado, presente e futuro; como a materialização de 
uma época ou de um cenário onde histórias, hábitos e costumes de uma determinada cultura se apresentam. Adaptações literárias nada mais são 
do que uma viagem visual a um mundo que a imaginação construiu durante seu processo de leitura. Fazer adaptações de histórias que são 
aclamadas pelo público é uma grande responsabilidade. Retratar um tempo que há muito ficou para trás, interpretá-lo de acordo com nosso 
mundo e trazê-lo ao nosso alcance; misturar o novo com o antigo; tirar das páginas personagens amados e dar a eles a roupagem necessária para 
se locomoverem e serem reconhecidos pelo público requer um cuidado especial, usando da criatividade ilimitada do artista, sem esquecer-se de 
adaptar-se às necessidades cênicas exigida no momento . É nesse momento que a imaginação se une ao árduo trabalho de pesquisa. Não basta 
somente recriar modos, cultura e lugares, é necessário um figurino correto para fazer a história ganhar vida. O traje certo apresenta o 
personagem, sua identidade e personalidade. Essa é a missão do figurinista. É por suas mãos que a alma da história ganha vida, se materializa ao 
dialogar com o cenário e os atores. Esse é o trabalho do figurinista, contar a história geral e individual de cada personagem pelo seu traje. O 
objetivo é destacar a importância do figurino na construção da adaptação de uma obra literária para a televisão e cinema, buscando compreender 
o processo de interpretação do texto e sua transposição para uma imagem mental que será materializada no figurino.  A metodologia é de estudo 
de caso com foco na análise das três adaptações do texto do romance Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice), da escritora Jane Austen, 
publicada em 1813: 1) O filme de 1940, estrelado por Greer Garson e Laurence Olivier, dirigido por Robert Z. Leonard, roteiro de Aldous Huxley, 
Helen Jerome, Jane Murfin e figurino de Adrian; 2) a série de TV de 1995 – produzida pela rede BBC- , estrelado por Jennifer Ehle e Colin Firth, 
dirigido por Simon Langton, roteiro de Andrew Davies e figurino de Dinah Collin; 3) o filme de 2005, estrelado por Keira Knightley e Matthew 
Macfadyen , dirigido por Joe Wright, roteiro de Deborah Moggach e figurino de Jacqueline Durran. Mais do que conclusões fechadas, propõe que, 
no campo da moda, haja um espaço aberto para se discutir a importância do figurino como referencia para a cultura de moda e como mediador 
com outras formas de comunicação e arte.
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RESUMO

Atualmente, a maioria dos usuários dos espaços urbanos é composta por pedestres, que optam por se locomover a pé, ou através de meios de 
transporte público. Um estudo realizado pelo portal Mobilize Brasil aponta que 90% dos sinais de trânsitos das cidades brasileiras são voltados 
apenas para os motoristas. Ainda de acordo com o estudo, os pedestres e ciclistas somente são considerados em projetos de sinalização quando 
há conflitos em áreas onde dividem espaços com carros, demonstrando a necessidade de medidas que otimizem a mobilidade urbana e melhorem 
a circulação dos usuários de forma democrática. O presente projeto tem por objetivo propor um sistema de sinalização visual que proporcione 
melhorias no que diz respeito a orientação por parte dos pedestres e nas áreas de maior circulação do centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. No 
desenvolvimento do projeto foi utilizada uma metodologia para compreender o problema, em seguida criar uma solução e, por fim, prototipá-la 
realizando sua validação. Para se aprofundar nas questões acerca do problema, foram feitas pesquisas de campo, entrevistas in loco e observação 
participante. Foram analisadas referências em outros projetos realizados pelo mundo, como os projetos “Legible London” (Londres, Inglaterra) e o 
“Walk NYC” (Nova Iorque, E.U.A.). Para a orientação das etapas seguintes, definiu-se o grupo de requisitos considerando que a sinalização deveria 
ser funcional, estar localizada de forma visível, de fácil legibilidade e identificação por parte do receptor, demonstrando possíveis soluções para 
maximizar sua cognição a partir de uma heurística produzida pela combinação da teoria semiótica peirciana, na busca do significado com foco na 
mensagem e da usabilidade de interface, que lida com o desempenho do usuário. Em seguida, foram criados os protótipos e testados em locais 
estratégicos com os transeuntes. Como resultado, foram propostos totens que deveriam ter uma forma que o distingue-se dos demais elementos 
presentes nos locais de passagem, além de transmitir segurança e confiabilidade necessárias para orientar o indivíduo na interatividade. Isso foi 
possível com uma combinação de cores, tipografia, pictogramas, material e sua própria forma. O totem foi proposto em aço escovado devido a 
durabilidade do material, utilizando-se de adesivos por resistirem às ações do tempo, apresentando também uma melhor relação custo-benefício. 
Para a fixação, foi sugerida fundação ou uso de parafusos, e no caso da iluminação optou-se por ser opaca a fim de priorizar a legibilidade. Por fim, 
mesmo com a dificuldade encontrada, devido a distribuição do espaço urbano, dos meios de sinalização existentes, ao grande fluxo de pessoas de 
diferentes hábitos, assim como os transportes em circulação, a solução foi bem aceita pelas pessoas. A definição traçada dos perfis dos usuários 
que utilizavam o ambiente, além da estrutura formal destes locais somados às teorias do design, proporcionou um conhecimento amplo 
favorecendo o projeto e seus usuários.
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RESUMO

Com a ocupação do Complexo do Alemão, em novembro 2010, foi criada uma Força de Pacificação, comandada pelo Exército Brasileiro. Dentro do 
efetivo empregado na operação estava a Comunicação Social do Exército, que teve a responsabilidade de prestar informações a imprensa, planejar 
e executar campanhas para conquistar e manter a confiança do cidadão local além de informar o público interno sobre a operação. O objetivo 
deste trabalho foi verificar a importância da Comunicação Social do Exército Brasileiro em uma operação de Pacificação.  Mesmo estando dentro 
da Cidade do Rio de Janeiro, a ausência da presença do Estado na comunidade seria uma questão que, somente com a conquista da confiança da 
população local seria possível, o sucesso do esforço de pacificação estaria diretamente ligado ao cidadão local. Outro objetivo foi verificar quais as 
técnicas utilizadas pela Comunicação Social do Exército Brasileiro no Complexo do Alemão, como foi feito o contato com a imprensa, com a 
população, que tipo de contato foi feito e quais as plataformas de comunicação mais utilizadas. Durante a pesquisa foi utilizada a metodologia 
documental qualitativa e, as fontes utilizadas foram jornais, revistas especializadas, manuais militares e sites de notícias relacionados ao período 
da operação, além do site do Exército Brasileiro. Verificou-se a utilização de uma comunicação de maior proximidade, mesmo com uma grande 
quantidade de plataformas de comunicação disponíveis, o Exército utilizou carros de som, cartazes, panfletos, ações cívicos-sociais fornecendo 
atendimento médico-odontológico, jurídico entre outros, como forma de comunicação e aproximação com a comunidade. Uma das observações 
foi que a Assessoria de Comunicação do Exército Brasileiro, na operação, utilizou releases através do portal do Comando Militar do Leste, e através 
de porta-voz quando em situações de maior complexidade ou quando solicitado pela imprensa. A comunicação de proximidade, sempre levando 
em conta os meios de comunicação mais utilizados pela população local e, sua característica psicológica e cultural, foi a forma mais eficaz de 
informar e influenciar o morador do Complexo do Alemão, tornando-o um aliado na conquista da pacificação.
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RESUMO

O presente resumo reúne informações sobre o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso. Consiste na análise da construção do mito 
Elis Regina, por meio da cobertura realizada acerca da trajetória profissional e vida pessoal da cantora e intérprete gaúcha pelo jornal carioca 
Jornal do Brasil (JB). O objetivo é comprovar a construção mítica que envolve a carreira de Elis na mídia impressa carioca e utilizar e destacar essa 
artista como exemplo de um “produto humano” resultante dos processos da Indústria Cultural. Sua escolha é fundamentada no fato de que ao 
longo dos anos 1960, 1970 e início dos anos 1980, período em que sua carreira se desenvolveu nacional e internacionalmente, em meio a uma 
ditadura militar repressora vigente no Brasil, a vida pessoal e carreira de Elis foram expostas na grande mídia brasileira diversas vezes. Elis figurou 
de forma recorrente em diversos meios de comunicação, não somente por seu indiscutível talento vocal, performance artística e postura 
midiática, mas também por ser possuidora de uma personalidade forte, o que lhe fez protagonizar muitos episódios polêmicos; por seu 
posicionamento político; e por seu engajamento na luta por melhores condições e reconhecimento para a classe musical brasileira. A artista 
transformou-se e foi transformada em um grande mito brasileiro, que ainda hoje é pauta na imprensa brasileira e internacional, a quem se pode 
chamar de mito moderno. O aporte teórico desse trabalho foi construído a partir da construção conceitual dos olimpianos modernos, os seres 
mitológicos da Indústria Cultural, e em conceitos como a cultura do espetáculo, além dos Estudos Culturais, com destaque para a Escola 
Frankfurtiana. Aos olhos dos fãs, a cantora é objeto de admiração e adoração, motivo de saudade, já que faleceu em 1982. Mas do ponto de vista 
científico, a construção da visibilidade pública de Elis é parte integrante e fundamental dos processos da Indústria Cultural. Para ilustrar e 
comprovar a questão levantada com o trabalho aqui citado foi elencado três fatos de grande repercussão midiática em sua trajetória: a 
interpretação de “Arrastão”, canção vencedora do I Festival de Música Brasileira, em 1965; seu primeiro casamento, com o músico e produtor 
musical Ronaldo Bôscoli em 1967; e sua morte, em 19 de janeiro de 1982. A metodologia aplicada consiste na análise das três passagens citadas, 
compreendidas entre os anos de 1965 e 1982, a partir da leitura minuciosa e crítica de notas e matérias publicadas pelo periódico Jornal do Brasil 
nesse mesmo período. O meio utilizado para acesso, recuperação e leitura dessas notas e matérias foi a Internet, com pesquisa em repositórios 
digitais online que reúnem o acervo do Jornal do Brasil, o Google News Archive, onde se encontra a versão experimental da Coleção Centenária do 
Jornal do Brasil e a Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional. Dessa forma, em consonância com a intenção inicial desse 
trabalho, foi possível construir uma discussão analítica acerca do papel da Imprensa na construção dos mitos da Indústria Cultural no Brasil, 
compreender os pontos positivos e negativos dos processos comunicacionais midiáticos na carreira de uma das personalidades mais importantes e 
intrigantes do cenário musical brasileiro, a cantora Elis Regina e comprovar por meio das evidências levantadas que ela é sim de fato um grande 
mito cultural brasileiro.

Comunicação e Artes

JornalismoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 135



E-mail para contato: miltonfaccin@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es) Milton Julio Faccin; Marcelo Vinícius Masseno Viana

Palavra(s) Chave(s): Visibilidade social. Megaevento. Movimento social. Redes sociais. Copa do Mundo.

Título: A INTERVENÇÃO DO JORNALISMO NA PROJEÇÃO DA IMAGEM DAS CIDADES SEDES DE UM MEGAEVENTO: 
APONTAMENTOS SOBRE A COBERTURA DO SITE G1 E MÍDIA NINJA DA COPA DO MUNDO 2014 NO RIO DE JANEIRO

136

RESUMO

O advento dos núcleos urbanos e o desenvolvimento do sistema de transportes nas sociedades modernas, aliados às potencialidades tecnológicas 
de transmissão de informação e de comunicação favoreceram o aumento dos eventos em escala mundial. Se na antiguidade eles se reduziam a 
encontros locais, hoje eles são multifacetados podendo ser acompanhado, inclusive, de forma simultânea em diferentes países. Assim, os grandes 
eventos têm se tornado um dos principais focos de interesse das municipalidades, pois possibilitam que as cidades se projetem mundialmente. 
Capitalizar uma imagem favorável é uma das principais metas dos organizadores, que dependem da mídia para a cidade sede ter melhor 
visibilidade no espaço público. Fatores como mobilizações sociais podem provocar fissuras na imagem desses locais e tem mudado suas 
estratégias com o advento das redes sociais. Isso porque elas alastraram o leque de possibilidades no sentido de organização, natureza, 
mobilização humana, divulgação e visibilidade social dos eventos. Dentre as suas diferentes contribuições está a sua potencialidade de criar 
vínculos, não apenas entre seus participantes, mas com os locais onde ocorrem. O sucesso de um evento depende da construção de um clima 
favorável, pois ele necessita a adesão de um grande número de pessoas para atingir os seus propósitos. A sua ocorrência é apenas o ápice do 
processo de preparação que inicia com muito tempo de antecedência. Para isso, a mídia torna-se aliada fundamental dos organizadores. No caso 
do jornalismo, se eles não conseguirem conquistar parceria, o evento fica vulnerável à forma que os diferentes veículos mobilizam seus discursos. 
No caso do Brasil, a preparação da Copa das Confederações de Futebol, em 2014, foi antecedida por protestos pelas ruas, com repercussão 
mundial. A principal bandeira de ordem dos manifestantes foi: “não vai ter copa”. Esse cenário criou um clima de instabilidade para o evento, 
rompendo, de certa forma, com a euforia que faz esquecer os problemas durante a realização de qualquer grande evento. Os movimentos sociais 
que lutavam pelas modificações na estrutura sócio-política brasileira viram naquele momento a oportunidade de dar visibilidade a seus ideais. 
Para isso, fizeram uso da vitrine proporcionada pelo evento Copa para colocarem em evidência suas reivindicações. A grande mídia passou a cobrir 
jornalisticamente todos os episódios das manifestações públicas, que acabou sendo relacionado com o evento Copa. O presente trabalho é 
resultado de uma pesquisa realizada em 2015 e que levantou dados da cobertura jornalística nesse período. Buscou-se analisar o funcionamento 
discursivo de dois veículos digitais: o portal G1 de propriedade do Grupo Globo, e o site colaborativo Mídia Ninja, criado em 2013, como parte de 
um movimento chamado Midiativismo (uma rede de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimento, agindo e 
comunicando). Respectivamente, eles representam de um lado aqueles veículos empresariais dos grandes grupos de comunicação e de outro 
aqueles que pertencem a grupos independentes. De modo geral, nota-se que as manifestações de 2014, contra o fato de o Brasil ser sede da Copa 
do Mundo da FIFA foi o ponto central do agendamento da mídia, independente da inclinação ideológica dos veículos, embora com estratégias 
discursivas completamente diferentes. No site Midia Ninja, essa postura reverberou de modo mais explícito antes, durante e depois da Copa. As 
operações de nomeação do que estava ocorrendo na cidade demonstra a inclinação para um discurso bélico. Pelo contrário, o site G1 agendou os 
transtornos causados pelas manifestações de modo mais contundente, pautando diversos relatos sobre os problemas contra o patrimônio público 
e privado decorrentes da ação dos manifestantes nas ruas. Pela forma de nomeação dos atuantes, nota-se um forte apelo para classifica-los como 
um grupo de pessoas que atentam contra a ordem pública.
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RESUMO

Os conceitos de Agenda-Setting e Espiral do Silêncio há muito tempo estão presentes nos estudos de comunicação. Há extensa bibliografia no que 
se refere ao assunto, no entanto, poucas pesquisas foram realizadas para aplicação desses conceitos no ambiente virtual. Este trabalho se propõe 
a expandir a compreensão e discussão dessas hipóteses, no que tange às novas tecnologias e, especialmente, no espaço on-line. Assim, seu 
objetivo foi de pesquisar, de apurar e, por fim, de identificar as vertentes das Hipóteses de Agendamento e Espiral do Silêncio nas redes sociais, 
para, então, verificar se a dinâmica da comunicação virtual permite – ou não – a aplicação desses conceitos na esfera on-line. Ressalta-se a 
internet como ferramenta de acesso mais democrático à informação, discutindo a relação entre a mídia e a sociedade, à luz dos conceitos de 
mediação, agenda programada e silêncio passivo. Para isso, buscou-se entender como acontece a propagação da informação na rede e que novos 
elementos esse ambiente pode trazer. A identificação desse processo de propagação da informação, juntamente com a avaliação da aplicação 
dessas hipóteses, permitiu, assim, entender a reação do público ao ser exposto à informação. O objetivo foi apontar a possibilidade de subverter, 
mesmo que momentaneamente, essa hegemonia no agendamento de temas e, principalmente, no domínio da opinião. Para este estudo, foram 
realizadas uma revisão bibliográfica, pesquisas de opinião e um estudo de caso referente ao candidato às eleições presidenciais de 2014, Levy 
Fidélix, no que tange às declarações emitidas no debate promovido pela Rede Record de Televisão, em 30 de setembro de 2014. O que se 
pretendeu foi verificar como se dão os processos de aplicação das Hipóteses de Agendamento e Espiral do Silêncio no ambiente virtual e seus 
possíveis impactos. Para isso, respaldou-se em autores cujos estudos sustentam as observações obtidas. Por fim, buscou-se então interpretar o 
caso estudado à luz das bases teóricas construídas. Os resultados observados, juntamente com as referências teóricas estabelecidas, permitiram 
uma visão final mais clara dos reais efeitos da Agenda-Setting e da Espiral do Silêncio em tempos de redes sociais.
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RESUMO

Em 2010 o fotógrafo americano Brandon Stanton criou o blog Humans of New York (HONY) com o intuito de fotografar 10 mil nova-iorquinos 
reunindo as imagens em um grande catálogo de habitantes da cidade. Pouco depois ele passa a enriquecer seus registros com legendas contendo 
histórias curtas ou falas das pessoas retratadas. Desde então, o projeto HONY ganhou grande notoriedade na mídia tradicional e nas mídias 
digitais. No Brasil podem ser observados projetos similares, como o Humans of Curitiba e Humans of São Paulo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
HONY inspirou a criação do Humans of Estácio, em setembro de 2014, objeto de pesquisa do presente artigo. O Humans of Estácio narra histórias 
de vidas de membros da comunidade de alunos, professores e colaboradores da faculdade através na fanpage do Núcleo de Comunicação 
(NUCOM) da instituição no Facebook. Pretende-se, com este artigo, analisar a publicação de histórias de vida no Facebook sob a ótica do conceito 
de digital storytelling tal como apresentado por Nick Couldry. O conceito de mediação (Martin-Barbero, 1993; Silverstone, 1999; e Couldry, 2000) 
se apresenta como segundo referencial teórico de apoio para a compreensão da dimensão comunitária da prática de digital storytelling. O termo 
“mediação”, amplamente usado na educação, psicologia e sociologia, aqui possui significado advindo dos estudos de mídia ao se referir ao ato de 
transmitir algo através de um meio. Mais especificamente, trata sobre como diferentes mídias condicionam a formação do mundo social (Couldry, 
2008). Nesta perspectiva, este estudo tem enfoque nas narrativas em diferentes formatos que podem circular nas mídias digitais. De acordo com 
Couldry (2008), as características destas histórias estão submetidas a quatro pressões: a de misturar texto necessariamente com som, áudio e 
vídeo; a de limitar o tamanho da narrativa; a de se criar padrões para facilitar a interpretação das pessoas; e à aceitação da possibilidade das 
narrativas alcançarem audiências não intencionais e até mesmo indesejáveis. Além da discussão teórica, pretende-se nesta pesquisa mensurar 
empiricamente o potencial de alcance social da contação de histórias pessoais em formatos digitais, especificamente no Facebook. Como unidade 
de análise, serão consideradas 49 narrativas pessoais publicadas na fanpage do Nucom com a hashtag HumansofEstácio, no período de setembro 
de 2014 a janeiro de 2016. Os resultados preliminares da análise, em paralelo ao percentual de engajamento apontado pelas métricas das 
publicações, indicam o crescimento do engajamento das postagens quando, além de foto e breve descrição, estas passaram a trazer uma narrativa 
mais completa da história de vida. Vinculados à trajetória dos personagens retratados, os relatos em geral destacam o momento de sua entrada 
no Curso Superior, ou por eventos que possibilitam o estreitamente de laços, ainda que fracos (Recuero, 2009), de identificação com a 
comunidade em que se inserem. Um dos posts, trazendo a história de vida de um funcionário da instituição, chega receber mais de 1.977 curtidas, 
90 compartilhamentos e 287 comentários desde sua publicação, em abril de 2015, até a presente data. O exemplo demonstra o alcance orgânico, 
de um único post, para mais de 14 mil pessoas. Com base na análise das trocas sociais que transpassam estas histórias, percebe-se seu papel para 
o estreitamento de laços através da construção de valor relacionado ao reconhecimento de histórias de vida de figuras anônimas, as quais ganham 
relevância enquanto símbolo do ethos de uma comunidade. Neste sentido, Humans of Estácio torna públicas histórias que por outros meios não 
ganhariam visibilidade.
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RESUMO

Neste trabalho objetiva-se analisar os últimos dez anos no que se referem as mudanças no jornalismo colaborativo diante do avanço tecnológico e 
das plataformas de conversação oferecidas no ciberespaço com o advento da Web 2.0. Embora o jornalismo colaborativo não seja uma novidade, 
o estudo é contemporâneo e por isso mostra que na última década, devido ao avanço nos mecanismos de conversação, essa colaboração da 
sociedade passou a ser cada vez mais reativa, já que de forma online o público pode contribuir com outros pontos de vista e também com novos 
fatos de potencial jornalístico. Essa investigação busca identificar até que ponto a colaboração do cidadão comum através de suas postagens nas 
redes sociais como o Facebook, pode mediar ou interferir no processo de produção da informação jornalística reproduzida em uma mídia 
tradicional. Esta pesquisa mostra como esse tipo de colaboração é capaz de alterar tanto o formato, as técnicas e os modos de se fazer jornalismo 
e quais os critérios usados para a escolha das postagens feitas nas redes sociais e sua convergência para o formato de notícia, de modo que o 
público das mídias tradicionais se perceba interessado direta ou indiretamente pelo conteúdo. Para tanto, foi desenvolvido uma metodologia de 
analise comparativa com base na transformação pela qual o Fantástico ou Revista Eletrônica como é chamado o programa da Rede Globo sofreu 
na última década. É comum a existência de ao menos uma matéria do programa ter a sua origem nas postagens das redes sociais, sendo assim, 
este trabalho levanta o questionamento de até que ponto uma postagem realizada em uma rede social deve ser considerada relevante o suficiente 
para se tornar matéria em um dos programas jornalísticos mais antigos e assistidos da televisão brasileira. Uma amostra com algumas matérias 
nascidas em postagens virais do Facebook e de outras redes sociais foram utilizadas como exemplos para fomentar a discussão e a apuração 
apontou que cada vez mais programas jornalísticos estão utilizando Redes Sociais para interagir e identificar as necessidades e vontades dos seus 
telespectadores e que programas ao vivo como o Fantástico se tornam vulneráveis a modificações durante a sua transmissão em consequência da 
atividade realizada nas mídias sociais pelos seus usuários. A possibilidade de interação ao vivo e online mudou a forma como o brasileiro vê 
televisão e consequentemente isso levou o Fantástico a identificar a necessidade de aumentar a quantidade de quadros que permitem interação 
online com os seus telespectadores. Essa pesquisa constatou que as denúncias de abusos como racismos, sexismo, violência policial, vandalismo 
entre outros são as pautas nascidas em redes sociais com maiores chances de se tornarem notícias no Fantástico. Foi possível identificar também 
que embora cada vez mais ocorra a participação do telespectador na produção de pautas originarias das Redes Sociais, o trabalho de apuração, 
sondagem e produção da matéria jornalística continua sendo responsabilidade do profissional de jornalismo. A colaboração do público mudou a 
forma de construir a notícia e de como transmiti-la para o receptor, mas não eliminou a figura do jornalista.
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Título: O WHATSAPP E A CRISE NO JORNALISMO IMPRESSO NO RIO 138

RESUMO

Pedidos feitos aos leitores para o envio de informações, fotos e vídeos para as redações por meio do aplicativo WhatsApp, reportagens que citam 
vídeos que podem ser vistos nas fanpages dos jornais e edições acessadas por dispositivos móveis. Tais estratégias vêm marcando a produção de 
notícias nas redações dos principais jornais do país desde 2013, em um movimento que se acentuou ao longo de 2015 e que faz deslizar para 
outras plataformas tanto o conteúdo quanto o público. Esse cenário revela que as estruturas discursivas dos jornais em mobile são um tema que 
está em pleno desenvolvimento nos grupos de comunicação do Brasil, o que fica bem evidente ao se observar as estratégias dos quatro principais 
jornais do Rio de Janeiro (O Globo, Extra, O Dia e Meia Hora) para não perder leitores e anunciantes, um desafio pelo qual passam as empresas de 
comunicação de todo o Brasil, sobretudo as que seguem ainda o modelo tradicional. O novo universo do jornalismo em mobile é amplo e está 
ainda em implantação nos principais centros financeiros do país, mas tem uma chave de entendimento quando se observa a relação dos jornais 
impressos com seus leitores por intermédio do aplicativo WhatsApp. É sobre essa relação que o presente estudo se debruça, vendo nela 
elementos que podem contribuir para facilitar e consolidar a distribuição de informações veiculadas pelos jornais brasileiros tradicionais para seus 
leitores. A disrupção no sistema distributivo de notícias está sendo acelerada por uma crise na imprensa brasileira, marcada pela queda de 
assinaturas e das vendas em banca, bem como das receitas publicitárias, resultando em demissões em massa de jornalistas. Esse cenário será 
detalhado a seguir, mas com olhar otimista, uma vez que é possível flagrar as ações dos jornais para superar essa crise, inclusive com ações 
ousadas via dispositivos móveis. Esses dispositivos e seus aplicativos, como o WhatsApp, estão atravessando a rotina jornalística, uma mudança 
que já é objeto de estudos acadêmicos. Trata-se de um movimento ainda em consolidação, uma alteração que, no entanto, ainda engatinha no 
Brasil e requer observação atenta. O trabalho esmiúça a relação iniciada em 2013 pelos jornais do Rio de Janeiro com seus leitores por meio do 
aplicativo, no intuito de obter, na contribuição colaborativa via WhatsApp, informações, fotos e vídeos que enriquecem seus conteúdos em um 
cenário de demissão de pessoal e crise financeira. Para alcançar esse objetivo com abrangência quantitativa, a presente pesquisa analisou as 
edições diárias dos quatro principais jornais impressos no Rio de Janeiro, citados acima, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. 
Diante do elevado número de edições agrupadas, optou-se pela análise de conteúdo de ações que se destacaram no universo pesquisado, 
seguindo proposta apresentada no livro Metodologia de pesquisa em Jornalismo, tendo em vista que o foco do estudo é a hibridização das formas 
tradicionais de produção e distribuição de informação com as feitas por mobile ou com colaboração de leitores via mobile, conectados de forma 
on-line com os meios de comunicação estudados. Diante do que foi pesquisado, pode-se afirmar que nos quatro jornais do Rio de Janeiro 
estudados há uma hibridização das formas tradicionais de distribuição de informação com as feitas por mobile ou com colaboração de leitores via 
mobile, conectados de forma on-line com os meios. A colaboração via aplicativo WhatsApp, estimulada pelos jornais, aquece uma relação de 
parceria, mesmo que simulada, com o público, que em muito favorece os veículos de comunicação. Favorece em diversas frentes, como por 
exemplo, por atrair consumidores alçados agora à categoria de coprodutores, inclusive com esta participação reconhecida em selos nas notícias e 
em matérias no site que tratam desta parceria. No entanto, essa relação ainda requer ajustes, sobretudo no que tange a real interatividade dos 
veículos com seus novos colaboradores.

Comunicação e Artes

JornalismoVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 138



E-mail para contato: sosovenegas@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es) Soraya Venegas Ferreira

Palavra(s) Chave(s): Jornalismo Investigativo. Tim Lopes. Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Concurso Tim Lopes para P

Título: UM ÚNICO ROSTO E VÁRIAS FACES: O JORNALISMO INVESTIGATIVO NAS PREMIAÇÕES QUE HOMENAGEIAM TIM 
LOPES

139

RESUMO

As circunstâncias do assassinato do repórter Tim Lopes, em 2002, obrigaram a reconfiguração de algumas práticas de reportagem; aceleraram a 
discussão sobre o código de ética profissional, que culminaram com a liberação do uso de micro câmeras escondidas em reportagens 
investigativas; motivaram a fundação da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e estimularam a criação de alguns 
prêmios/troféus em homenagem ao jornalista. Essa pesquisa aborda três deles: o Troféu Tim Lopes, concedido na categoria Reportagem 
Investigativa do Prêmio Imprensa Embratel/Claro; o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, idealizado pela Central Disque Denúncia, 
através do Movimento Rio de Combate ao Crime (MOVRIO) e do Instituto Brasileiro de Combate ao Crime (IBCC) e o Concurso Tim Lopes para 
Projetos de Investigação Jornalística, criado através da parceria entre Andi (Agência de Notícias dos Direitos da Infância), Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e Childhood Brasil. Ao contrário dos dois anteriores, esse certame não premia trabalhos publicados, mas aposta em 
agendar, através do jornalismo, o debate público sobre a exploração e abuso sexual de crianças e jovens. Por isso, seleciona as melhores propostas 
de reportagem, oferecendo aos vencedores apoio técnico e financeiro para a execução do trabalho, desde que seja garantida a sua posterior 
veiculação. Os prêmios de jornalismo fazem parte das representações sociais que, através de um conjunto de conceitos, técnicas e procedimentos, 
constituem a identidade profissional. Portanto, observar como as premiações que homenageiam Tim Lopes se apropriam, ou não, desse legado 
para definir seus regulamentos, critérios de julgamento e vencedores de cada edição pode ser uma aproximação interessante para o 
entendimento do Jornalismo Investigativo no Brasil. Muito se discute acerca do conceito e de que especificidades trariam em relação ao de 
Jornalismo sem qualquer adjetivação. Esse aspecto também merece aprofundamento, na medida em que a investigação tem deixado de ser 
apenas um preceito (se é Jornalismo, por definição, há investigação) para ser uma área de especialização e valorização crescentes. Assim, as 
reportagens vencedoras foram observadas com base na análise de conteúdo e das rotinas de produção jornalísticas com o objetivo de perceber a 
existência (ou não) de um legado de Tim Lopes para as estratégias produção de matérias premiadas de jornalismo investigativo e entender as 
especificidades que constituem (ou não) o gênero. As estratégias de Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento, nome de batismo de Tim Lopes, 
sempre foram, no mínimo, pouco ortodoxas. Baseavam-se no uso de disfarces (mendigo, operário, dependente químico, policial rodoviário, entre 
outros), identidades falsas, câmeras escondidas entre outros estratagemas na busca pela informação exclusiva. Através da análise, concluiu-se que 
Tim Lopes foi um visionário. Seus métodos, criticados por alguns por ferirem o Código de Ética Profissional anterior a 2007, tornaram-se 
paradigmáticos para o exercício do Jornalismo Investigativo. No Concurso Tim Lopes para Projetos de Investigação Jornalística, destaca-se a 
temática, presente em muitos trabalhos do repórter, inclusive no último, que resultou em sua morte. No Prêmio Tim Lopes de Jornalismo 
Investigativo, marcado pela indefinição conceitual, destacam-se aspectos ligados ao denuncismo, característico da instituição promotora. Já o 
Troféu Tim Lopes valoriza primordialmente as reportagens de televisão feitas com o recurso da câmera escondida, prática contumaz do 
homenageado, cujos disfarces fizeram escola e, ainda hoje, equipes de jornalistas inexperientes (ou não) chegam a se colocar em risco ao se 
passarem pelo que não são: moradores de comunidades onde impera o tráfico de drogas ou a milícia, por exemplo, em busca de reconhecimento 
profissional. O assassinato injustificável transformou Tim Lopes não apenas num mártir, mas em símbolo de um jornalismo premiável.
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Título: A COMUNICAÇÃO E A EXTENSÃO RURAL COMO TECNOLOGIAS SOCIAIS NO BRASIL 140

RESUMO

A Comunicação no Campo, a Extensão Rural e as Tecnologias Sociais sempre foram alvo de debates na comunidade científica e acadêmica, pelas 
ideologias disseminadas a partir do desenvolvimento de suas  teorias e conceitos. Este trabalho teve como objetivo compreender a relação entre a 
Comunicação Rural, a Extensão Rural e a Tecnologia Social em suas abordagens teóricas, como elementos de mudança e transformação do 
trabalhador do campo. Para a pesquisa, optou-se por uma análise de natureza qualitativa, por meio de  uma revisão bibliográfica, que 
compreendeu o período entre o início do século XX, até os dias atuais. O recorte metodológico da pesquisa qualitativa não tem a preocupação 
com o caráter da representação quantitativa e sim a compreensão do fenômeno estudado a partir de um grupo, organização e contexto social, de 
modo que os estudiosos que abraçam este tipo metodológico contrapõem-se. No caso deste trabalho, a abordagem foi realizada a partir de 
levantamentos e sistematizações teóricas analisadas e publicadas por meios impressos e sítios eletrônicos, como livros, jornais e artigos científicos. 
Assim, foi feita a escolha de três eixos estruturantes para análise, quais sejam: Comunicação Rural, Extensão Rural e Tecnologia Social, estudados 
no Brasil, a partir do início do século XX aos dias atuais, tendo como recorte autores que desenvolveram importantes análises sobre tais eixos. Os 
resultados observados foram que um processo de Comunicação Rural foi iniciado a partir da primeira metade do século XX. A sua relação com a 
Política Pública de Extensão Rural, foi observada a partir do período de transição da primeira à segunda metade do mesmo século. A discussão 
sobre a Tecnologia Social, diga-se ao olhar do pesquisador, se fez presente após este período, sendo analizada como elemento de conexão com a 
Extensão Rural, protagonizada a partir de processos de comunicação dialógica, pedagógica e emancipadora, para o Trabalhador do Campo; bem 
como a  Comunicação pós-moderna se utiliza das políticas públicas e de seu trabalho no Campo para se configurar uma Tecnologia Social, aqui 
entendida como uma Tecnologia que une o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular e possui baixo custo, sendo empregada para a 
resolução de problemas pontuais na sociedade.  Concluiu-se que a Comunicação Rural, nos seus moldes  de implantação no Brasil do início do 
século XX, a partir de um contexto mercadológico, se prestou a um  produto de comercialização. Mas com a entrada da política de Extensão Rural 
no Brasil,  mesmo que falha, e carregada de ideologias, houve um processo de aproximação do trabalhador do campo ao Estado. Observou-se 
ainda que esta aproximação, ao passar do tempo, ainda ineficaz, contribuiu para a exclusão no meio rural,  já fragilizado desde o período colonial e 
em processo de construção social do universo da Agricultura Familiar pós-  moderna no país.   Entre as décadas de 1960 e 1990, houve expressivo 
interesse no combate às ideologias que pregassem a disseminação das informações agrícolas, por modelos, como o Difusionista. Mas mesmo que 
esta discussão tenha sido firmada, notou-se academicamente, uma lacuna, o que entendeu-se como uma ausência de interesse em estudos sobre 
a Comunicação Rural e seu desenvolvimento no Brasil do Século XX. Na análise da comunicação enquanto uma Tecnologia Social no contexto do 
campo,  concluiu-se que a luta social dos trabalhadores rurais, realizada a partir da década de 1980, trouxe à  comunicação no campo um avanço
para a formulação e execução, ou mesmo repaginação das políticas públicas de apoio a este setor,  e que o próprio  diálogo no contexto da 
organização estrutural do grupo, configurou Tecnologia Social preponderante utilizada para a obtenção das políticas direcionadas ao 
fortalecimento da Agricultura Familiar, tais como o Programa de Fortalecimento  da Agricultura Familiar (PRONAF), entre outros, fundamentais  
para a autonomia e melhora na condição de vida e trabalho do atual cidadão.
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Título: A PUBLICIDADE FRIENDLY: ANÁLISE DA CAMPANHA “DIA DOS NAMORADOS” DE O BOTICÁRIO 141

RESUMO

O presente trabalho tem como base a análise de um novo conceito na publicidade, chamado de friendly. Aborda a temática homoafetiva na 
propaganda brasileira, enfatizando o moralismo social e, principalmente, sexual. Desse modo, tem o objetivo de gerar uma discussão no âmbito 
acadêmico sobre a inserção do público LGBT's como personagens midiáticos na publicidade. Nesse contexto, interliga a teoria da sociedade do 
espetáculo (Débord) com os discursos imagéticos de Oliviero Toscani – das fotografias chocantes e de grande impacto no mercado publicitário. 
Além disso, o trabalho traz algumas imagens, veiculadas pela propaganda brasileira, da família tradicional, moldada pelo patriarcalismo, e da 
família contemporânea mais diversa. Ainda realiza um estudo de caso da campanha “Dia dos Namorados” – O Boticário – porque essa propaganda 
recebeu críticas e cerca de vinte denúncias no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). Nesse sentido, não é simples falar 
de homossexualismo ou homoafetividade nas estruturas comunicacionais, principalmente quando se trata da propaganda brasileira. Ainda há 
muita resistência ao elaborar campanhas para públicos de caráter LGBT’s. Devido a esse aspecto, percebe-se uma carência de inserção dos 
conceitos voltados a esse tipo de segmento. Apesar de todas as dificuldades e desafios, decidiu-se levantar dados existentes sobre a “publicidade 
friendly”, conhecida no Brasil como publicidade colorida. O estudo discute uma mudança nos discursos comunicacionais, especialmente da 
publicidade, a partir de argumentos de diversos autores, especialmente Gilles Lipovetsky, Douglas Kellner, Guy Débord, Oliviero Toscani e Michel 
Foucault. A partir desses argumentos, pretende-se dar continuidade a esse conceito "publicidade friendly" que é essencial para firmar a 
desconstrução da intolerância no nosso país e, ainda, contribuir para a disseminação do amor, do respeito, da igualdade e da aceitação dos grupos 
homoafetivos, tendo em vista o poder de persuasão e influência que os profissionais da comunicação exercem na sociedade. Portanto, colaborar 
com a transformação dessas identidades moralizadoras, até mesmo pela forma de espetáculo, como fez Oliviero Toscani e outros, ou seja, 
chocando de maneira positiva os indivíduos, torna-se indispensável para uma sociedade cada vez mais harmoniosa.
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RESUMO

Este trabalho objetiva verificar a capacidade dos jingles de permanecer na mente das pessoas por décadas e sua eficácia publicitária. Por esse 
poder, a publicidade usa esse meio. O jingle é uma propaganda musicada de forma simples e divertida, produzida originalmente para veiculação 
em rádios e posteriormente na televisão. Quando bem realizada, consegue atingir o consumidor com os principais conceitos da marca anunciada. 
Os textos dos jingles se aproximam da linguagem oral utilizada pelo público, que não precisa saber ler ou escrever para ter um entendimento 
perfeito da mensagem. O jingle é feito em estilos musicais em voga ou em um estilo musical adequado para sensibilizar o consumidor potencial. 
Depois de ouvir, as pessoas não esquecem e costumam sair cantarolando. Mesmo depois de tirados do ar, são lembrados.  Na década de 1940, o 
jingle explode no Brasil. Com a chegada da televisão na década de 50, o rádio perde espaço. No fim da década de 1960, marcaram época os jingles 
das Casas Pernambucanas e da Varig. A Copa do Mundo de 1970 é embalada pelo jingle de Miguel Gustavo: “Noventa milhões em ação, pra frente 
Brasil...” Na década de 1980, o jingle da Levi’s, gravado em disco, vendeu 500 mil cópias e ficou meses na lista das canções mais executadas nas 
rádios de São Paulo. Foi utilizado como método de pesquisa o grupo focal, do qual participaram seis mulheres e dois homens, de classe B e C, com 
idade entre 50 a 60 anos. Essa faixa etária foi escolhida porque pretendia-se verificar se lembram dos mais variados jingles desde 1960. Os jingles 
mais lembrados foram o das Casas Pernambucanas, Cobertores Parahyba, Varig, Duchas Corona, U.S.Top, Grapette, Volkswagen, TV Itacolomi, 
refrigerante Crush, Biotônico Fontoura e o remédio infantil Auricedina. Conseguiram lembrar e cantar a letra completa de muitos deles. Percebe-
se que o jingle por ser uma linguagem musicada ajuda a memorizar a marca, o produto, a promoção e está associado às experiências de vida do 
ouvinte/consumidor. Foram apresentadas as melodias dos jingles da Coca-Cola, Casas Pernambucanas, calça jeans U.S.Top, Danone, Balas de Leite 
Kids e Copa de 1970. Os participantes reconheceram as melodias e lembraram letras e marcas, falando com emoção. Houve uma divergência 
sobre o jingle da Copa de 70. Alguns falaram que a linguagem utilizada era emocionante, conseguindo transmitir o que o brasileiro queria e 
precisava falar naquela época. Mas para outros era uma forma de acalmar o povo devido à ditadura militar. Talvez isso se deva ao fato de que 
essas pessoas tivessem um alto grau de instrução, como o de uma participante, professora aposentada de História. Outro ponto observado é que 
eles gostam da publicidade musicada. O jingle é uma ferramenta publicitária capaz de despertar e prender a atenção do ouvinte/consumidor, fazer 
lembrar o produto, a marca e até promoções.  Percebe-se que nos dias atuais não se encontram muitas propagandas com novos jingles. Algumas 
empresas estão voltando a usar jingles antigos, como a Parmalat e as Casas Pernambucanas.
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Título: O USO DA COMUNICAÇÃO ONLINE NA ESFERA PÚBLICA: INFLUÊNCIA DO FACEBOOK 142

RESUMO

Este estudo analisa a Comunicação Pública por meio da participação popular no Facebook, com foco nas possibilidades da comunicação e 
inovação tecnológica. O corpus é constituído, a partir do perfil institucional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A 
problemática busca responder como a comunicação publicitária, produzida e veiculada nas Novas Plataformas Midiáticas, pode influenciar na 
imagem deste Órgão Público e qual a finalidade e recondução da utilização destes meios midiáticos. Neste cenário, órgãos governamentais 
perceberam a importância de se comunicar com a sociedade, proporcionando espaços de interação na internet. Diante desse contexto, a presente 
pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender o uso das plataformas midiáticas, não apenas como meios de conversação ou contato, mas, 
também, como espaço de defesa, prestação de contas e difusão de ideias e valores de cidadania. A análise de conteúdo proposta por Bauer (2002) 
é aplicada como método de pesquisa deste estudo, por meio do monitoramento da utilização e apropriação da ferramenta, no perfil institucional 
do MPOG. A sustentação teórica baseia-se nos elementos característicos definidos por Palacios (2002), na produção de conteúdos para a Web; 
verificando de que forma esta rede social tem contribuído na construção do debate de políticas públicas na internet. Os resultados revelam a 
importância do uso da rede social, Facebook, na esfera pública. Para Matos (2011), esse modelo de comunicação tem como núcleo, a 
comunicação social-midiática do governo para com a sociedade. No entanto, nota-se, ainda, que esse tipo de comunicação online deve ser 
adaptada na linguagem da plataforma inserida para facilitar a leitura por parte dos seguidores. Por fim, observou-se que as novas ferramentas 
tecnológicas contribuem para uma comunicação direta, podendo considerar a rede social, Facebook, uma mediação por proporcionar espaços de 
debates, opiniões, discussões nas decisões governamentais. Conclui-se que o MPOG busca construir um diálogo melhor entre o Estado e a 
sociedade no ambiente online, o que o tem tornado referência em um tipo de Comunicação Pública que fornece participação à população em 
determinados programas públicos, no intuito de contribuir para o desenvolvimento do País.
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RESUMO

A presente pesquisa teve o intuito de avaliar o estado de conservação da Área de Proteção Ambiental de Algodoal-Maiandeua-Maracanã-PA. A ilha 
de Maiandeua, que na língua tupi significa "Mãe da Terra", está localizada no nordeste do estado do Pará, a 147 km de Belém, capital do estado, e 
pertence ao município de Maracanã. A ilha é divida em quatro vilas: Algodoal, Fortalezinha, Camboinha e Mocooca, sendo Algodoal a maior entre 
as quatro. A economia da ilha é baseada na pesca e no turismo. Iniciou-se o processo da criação da APA (Área de Proteção Ambiental) de 
Maiandeua em 1989, devido à demanda popular para a preservação das belezas e recursos naturais da ilha, principalmente pelo crescimento da 
atividade turística, que já acontecia desde a década de 1950.  Atualmente, a poluição marinha e costeira tem sido amplamente estudada em 
diversas partes do mundo, por se tratar de um problema ambiental, econômico e de saúde pública. A ausência de políticas públicas (saneamento 
básico, infraestrutura, educação etc) é também um sério problema enfrentado na Ilha de Maiandeua, além da gestão ineficiente dos recursos 
ambientais e financeiros no município. O objetivo da pesquisa foi verificar o estado de conservação da ilha e avaliar possíveis diferenças na 
percepção ambiental dos usuários das Ilhas de Algodoal-Maiandeua frente à problemática do lixo marinho, confrontando a opinião dos turistas 
das ilhas com a dos moradores do local, na tentativa de avaliar a relação entre o tipo de uso e as implicações de suas atitudes perante a temática. 
A pesquisa foi do tipo quantitativa, consistindo em um levantamento, por meio de questionário do tipo estruturado. O público participante da 
pesquisa foram 30 turistas que visitam as ilhas no período de veraneio (mês de julho e início de agosto) e 30 moradores da vila de Algodoal, Ilha de 
Maiandeua, e da Praia de Princesa, Ilha de Algodoal, Maracanã/PA, no período de julho a agosto de 2015. Com a pesquisa, foi possível observar 
que a maioria dos turistas, na época de veraneio, consideram a Ilha Algodoal-Maiandeua “limpa” (90%), enquanto que  apenas 30% dos 
moradores consideram a praia “limpa” e 36,67%, consideram a ilha “suja”. Para os entrevistados, o lixo mais encontrado na ilha foi o plástico, para 
os turistas 36,67% e moradores 23,33%. Assim, a alta incidência de plásticos no ambiente, e principalmente no marinho, é reflexo de sua larga 
utilização em atividades humanas, principalmente por serem resistentes e de baixo custo, sendo descartáveis. Além de serem leves e flutuantes, 
permitindo sua fácil dispersão entre os ambientes, até regiões distantes por exemplo, em áreas de mangue. Em relação ao maior problema que o 
lixo poderia causar, 30% dos turistas e moradores indicaram a “poluição marinha” como a principal problemática resultante. Em relação à 
importância da educação ambiental, 30% dos turistas relataram que ações de educação ambiental teriam o objetivo de “evitar a poluição” e para 
30% dos moradores, “oferecer qualidade de vida”. Sendo assim, na pesquisa realizada, foi possível perceber ainda, a ausência de um órgão 
ambiental que faça a fiscalização das Ilhas de Algodoal-Maiandeua durante todo o ano. Constatou-se, no entanto, a presença do IDEFLOR, o qual 
se faz presente somente no período do veraneio, o que dificulta um maior controle quanto à questão ambiental. Foi possível observar ainda, a 
deficiência na coleta dos resíduos, o que tem se apresentado como outro agravante para a poluição das ilhas de Algodoal-Maiandeua. Diante dos 
problemas observados, turistas e moradores divergem quanto ao quesito da limpeza das ilhas, tendo em vista que a maioria dos turistas 
consideram as ilhas limpas no veraneio enquanto os moradores, em sua maioria, as consideram sujas. Visando a redução da disposição 
inadequada dos resíduos sólidos nas ilhas de Algodoal-Maiandeua para diminuir os impactos ambientais, uma das formas de ação seria a maior 
presença do poder público através de políticas mais eficientes e da c
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RESUMO

Celeus obrieni, popularmente conhecido como Pica-pau-do-Parnaíba, é a única espécie do gênero Celeus ameaçada de extinção, e endêmico do 
Brasil. Estudos com C. obrieni possuem grande importância para a ornitologia, pois sua descrição foi baseada em apenas um exemplar, 
permanecendo por mais de meio século sem novos registros, além de ter sido considerada como subespécie de Celeus spectabilis. Atualmente, 
vários registros confirmam a presença do Pica-pau-do-Parnaíba em diferentes Estados do Brasil e sua validade taxonômica já é aceita, tendo sido 
confirmado por dados moleculares de um único exemplar. Este trabalho tem como objetivo realizar análises moleculares comparativas através de 
sequencias de DNA mitocondrial e nuclear que possibilitem a validação de Celeus obrieni como espécie distinta, corroborando o status de espécie 
de C. obrieni com base no aumento do número amostral e em comparação com espécies válidas para resolver seu posicionamento taxonômico. 
No presente trabalho, foram realizadas análises moleculares com fragmentos mitocondriais e nuclear para novos exemplares de C. obrieni visando 
a confirmação de sua monofilia e manutenção de sua linhagem evolutiva distinta, quando comparado com C. spectabilis. Foram obtidos 3.113 
pares de bases, dos quais 2.234 são de marcadores mitocondriais (ND2, Cyt b e 16S) e 879 pertencem ao segmento nuclear I7BF. Sequências 
obtidas do Genbank referentes aos quatro táxons e também a espécie C. elegans (Webb and Moore 2005, Benz and Robbins 2011), utilizada como 
grupo externo nas análises filogenéticas, foram incluídas para completar as análises. Não foi encontrado nenhum indício de que os segmentos 
mitocondriais aqui utilizados fossem cópias nucleares de segmentos do genoma mitocondrial de aves – NUMTs, segundo critérios já descritos na 
literatura. Os resultados obtidos confirmaram a monofilia de C. obrieni, onde os arranjos filogenéticos produzidos apoiaram a separação entre C. 
obrieni e C. spectabilis. Os valores de divergência intra e interespecífica também corroboram a completa distinção entre os táxons, com valores 
superiores aos encontrados entre C. undatus e C. grammicus, sendo estas duas últimas utilizadas como comparativo nas análises. A estimativa do 
tempo de separação entre C. obrieni e C. spectabilis sugere que o evento de cladogênese provavelmente ocorreu no Pleistoceno Médio (600 mil 
anos atrás) durante períodos de flutuações climático-vegetacionais, apoiando a hipótese de conectividade passada entre áreas de savanas 
tropicais na América do Sul através de um corredor andino. O processo de conservação de espécies tem sido muitas vezes dificultada ou 
impossibilitada por dúvidas de validação taxonômica, sendo este um relevante aspecto abordado na área da biologia da conservação. Muitos 
trabalhos vêm sendo desenvolvidos no sentido de confirmar o status taxonômico de alguns táxons questionáveis, onde a aplicação de técnicas 
moleculares torna-se imprescindível. O status de espécie ameaçada, única dentro do gênero Celeus, aponta a necessidade de estudos direcionados 
para um maior conhecimento deste endemismo das matas de taboca do Brasil.
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RESUMO

A ocorrência e a frequência das doenças parasitárias são diretamente influenciadas pelas interações de parasitas, hospedeiros e ambiente. Estima-
se que infecções intestinais causadas por helmintos e protozoários afetem cerca de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em 
aproximadamente 450 milhões ao redor do mundo, a maior parte destas em crianças. Hábitos incorretos de higiene, falhas no processo de 
educação, saneamento básico e a própria desinformação da população, contribuem para uma endemia de enteroparasitoses. Os protozoários de 
maior prevalência em seres humanos são a Giardia lamblia, Entamoeba coli, Endolimax nana, e os helmintos são a Hymenolepis nana e Ascaris 
lumbricoides. As enteparasitoses são graves problemas de saúde pública, em virtude da precariedade do saneamento básico e a falta de 
notificações, onde as crianças acabam sendo as mais acometidas pelos parasitas, pelo fato de seu sistema imunológico ainda estar em fase de 
desenvolvimento e terem poucas noções de hábitos de higiene. O objetivo desta pesquisa foi verificar a ocorrência de enteroparasitoses em 
crianças na única creche pública do município de Castanhal, estado do Pará. No primeiro momento foi realizada uma palestra educativa para os 
pais das crianças matriculadas na instituição, seguida de uma dinâmica com as próprias crianças, que ressaltava a importância de bons hábitos de 
higiene, os quais são fundamentais para a prevenção de enteroparasitoses. Após a etapa de educação sanitária, foram entregue aos pais 
recipientes para a coleta de amostras de fezes das crianças, para serem analisadas em laboratório seguindo o método de Hoffman. Das 113 
amostras de fezes analisadas, 63,71% (72/ 113) foram positivas para algum tipo de parasita. Dentre os parasitas patogênicos, a Giardia lamblia 
(29,17%) foi o protozoário encontrado com maior frequência nos resultados, seguida do helminto Ascaris lumbricoides (11,11%). Os demais 
parasitas encontrados foram Endolimax nana (44,44%) e Entamoeba coli (15,28%), que apesar de não serem patogênicos, podem sugerir 
contaminação fecal. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que há ocorrência de enteroparasitas nas crianças que frequentam a 
creche pública onde a pesquisa ocorreu, sendo G. lamblia e A. lumbricoides os parasitos patogênicos encontrados, o que ressalta a importância da 
realização de atividades de educação sanitária como medida para a prevenção de parasitoses intestinais em crianças.
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RESUMO

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) tornou-se um grave problema de saúde pública mundial. Estima-se que até o final de 2015 
existiam aproximadamente 17 milhões de pessoas vivendo com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) tendo acesso a medicamentos
antirretrovirais em todo o mundo. Desde o início da epidemia de AIDS no Brasil até junho de 2015, foram registrados no país 798.366 casos, 
segundo dados do ministério da saúde.  A cidade de Castanhal (PA) apresenta-se como o 4º município com mais de 50 mil habitantes com o maior 
índice de casos de HIV do estado do Pará, perdendo apenas para Marituba, Belém e Tucuruí respectivamente. Dessa forma o objetivo deste 
trabalho  foi traçar um perfil epidemiológico dos pacientes com sorologia positiva atendidos no CEADIC (Centro Especializado no Atendimento a 
Doenças Infecto Contagiosas) de Castanhal, através da realização de um levantamento estatístico no período de 2010 a 2014. Foram coletados 
dados de prontuários que foram disponibilizados pelo  setor de epidemiologia do CEADIC, de indivíduos com diagnóstico sorológico confirmado de 
infecção pelo HIV. Estes dados foram organizados em uma planilha do Microsoft Excel e os dados referentes a gênero, idade dos pacientes, local 
de residência, incidência por bairro de Castanhal, frequência de óbitos, foram  analisados utilizando o programa SPSS versão 20.0. Como resultado 
dessa pesquisa observamos que foram atendidos 673 indivíduos no período de 2010 a 2014, onde a idade média foi de 34,1 anos e
aproximadamente metade (55%) era do sexo masculino. A faixa etária com maior incidência de HIV/AIDS  foi entre de 20 a 29 anos, sendo a 
grande maioria residentes em Castanhal (46,1%), os outros pertenciam a municípios próximos. De maneira geral, as mulheres apresentaram a 
faixa etária de maior prevalência de HIV de 20 a 29 anos, e os homens a maior prevalência ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos. A taxa de óbito 
foi de 14,2%, sendo que desse total 62,5% são do sexo masculino, e 37,5% do sexo feminino. Dentre os residentes em Castanhal, o bairro 
Jaderlândia apresenta o maior número de casos com 13,9%, seguido do bairro Saudade (10,9%) e São José (9,4%). Dentre os casos não residentes 
na cidade de Castanhal, os municípios que apresentaram maior número de registros nesse centro, foram São Miguel do Guamá, (17%), seguido de 
Santa Maria do Pará (10%) e Santa Isabel (7%). È possível concluir que  este trabalho  configura-se como um meio de divulgação científica  da 
epidemiologia do HIV em na região avaliada, o que pode possibilitar a disseminação de informações que ajudem a reduzir os casos de HIV/AIDS, 
principalmente nos bairros com maior número de casos que se tratam de bairros periféricos e que não possuem uma política de conscientização 
eficiente. Observamos que o perfil epidemiológico traçado neste estudo com pacientes atendidos no CEADIC em Castanhal dentro do período de 
2010 a 2014, acompanha a evolução epidemiológica nacional, onde os índices em crescimento refletem a necessidade de implantação de medidas 
de educação e combate a disseminação da doença.
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RESUMO

Este estudo propõe uma ferramenta que auxilia e automatiza o ensino de genética, gerando questões, testes e exercícios com características 
genéticas previamente adicionadas em um banco de dados por um professor. Assim, alunos de biologia em turmas de ensino médio podem ter 
uma gama de questões aleatórias para exercitar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e ainda enviar as respostas para um professor 
avaliar. O desenvolvimento do SIAGE foi baseado na flexibilidade cognitiva para que haja interação tanto do professor quanto do aluno com banco 
de informações da ferramenta. A ferramenta desenvolvida (SIAGE), pode ser utilizada como recurso computacional para práticas pedagógicas em 
turmas de ensino médio nos diversos componentes curriculares, incentivando e motivando tanto o aluno quanto o professor. Tal ferramenta visa 
auxiliar principalmente na geração de questões aleatórias de cruzamentos de fenótipos em genética. Em termos de abrangência da proposta, 
esclarece-se que a ferramenta a ser desenvolvida servirá apenas para gerar questões aleatórias em genética quantitativa, mais especificamente 
em cruzamento de genótipos para obtenção de resultados numéricos considerando os fatores genéticos. Objetiva-se facilitar e automatizar ainda 
mais a interação do aluno com o professor no processo de avaliação da aprendizagem. Em qualquer disciplina, para que conceitos possam ser 
entendidos e utilizados, é importante a aplicação de exercícios de fixação para que posteriormente, os testes sejam também aplicados. A 
linguagem utilizada no desenvolvimento da fermenta SIAGE é o Ruby com o framework Rails. O Ruby é uma linguagem de script, interpretada e 
orientada a objetos, de programação fácil, rápida, e flexível. Com o Rails foi possível desenvolver classes rotineiras como operações de criação, 
leitura, alteração, deleção de dados (CRUD) com apenas poucos comandos digitados.  O gerenciador de conteúdo da ferramenta facilita a vida do 
professor na inserção de conceitos sem que haja a necessidade de entender o funcionamento da linguagem de marcação, como HTML para 
exibição dos conceitos na web. A linguagem Ruby com o framework oferece um excelente suporte para web e banco de dados, no qual abstrai o 
programador de instruções da linguagem de consulta estruturada, do inglês Structured Query Language (SQL), permitindo a migração e uso de 
qualquer banco de dados.  O banco de dados poderá ser alterado de acordo com a turma ou escola em que o curso está sendo ministrado, por isso 
o banco de dados utilizado é o SQLITE que torna a transferência e locomoção de dados mais simples e fácil variando de turma para turma. Com um 
banco de questões pré-definidas, é possível gerar testes com questões aleatórias que podem estar visíveis ou não para os alunos. Além disso, o 
sistema permite a conversão da lista de questões para o formato PDF, podendo assim imprimí-las quando necessário.  Atualmente na versão de 
protótipo, o SIAGE conta com duas classes de usuário (aluno e professor), visto que o professor pode gerenciar todo o conteúdo de conceitos, 
indivíduos, cruzamentos, questões e testes simulados enquanto que o aluno pode apenas visualizar e interagir com respostas das questões ao 
professor. A proposta de ferramenta apresentada nesse trabalho apoia o ensino de genética, levando em consideração os fatores genéticos que 
influenciam diretamente no resultado de cruzamentos, reduzindo assim o tempo do professor na elaboração de questões e promova uma 
motivação maior por parte dos alunos em resolver os exercícios e realizar testes durante a aula em um simulador de questões.
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RESUMO

Em 1871, o botânico João Barbosa Rodrigues (1842-1909), foi comissionado pelo Governo Imperial a explorar alguns rios do Vale Amazônico, para 
assim ajudar a completar a parte das palmeiras da “Flora Brasiliensis”, de Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868). Entre 1874 e 1875, 
Barbosa Rodrigues explorou o rio Capim e os resultados dessa viagem deram origem a um relatório intitulado “Exploração e Estudo do Valle do 
Amazonas: rio Capim”, no qual o botânico realizou, não só uma minuciosa descrição geográfica e hidrográfica deste rio (que incluiu um estudo 
sobre a pororoca), como também analisou aspectos botânicos e zoológicos, bem como sobre a sua ocupação humana através de observações 
arqueológicas e etnográficas. Sendo assim, o relatório “Exploração e Estudo do Valle do Amazonas: rio Capim” se tornou a principal fonte 
consultada como também o objeto de estudo do presente Trabalho de Conclusão de Curso. Desse modo, o objetivo do referido Trabalho de 
Conclusão de Curso é estabelecer como estes estudos realizados por Barbosa Rodrigues contribuíram para a elaboração de um conhecimento 
científico da Amazônia paraense, construído dentro contexto político-científico brasileiro do século XIX, dominado pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB). A fim de alcançar o objetivo proposto, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas tanto em acervos de 
bibliotecas (Belém-PA e Rio de Janeiro-RJ) como em acervos digitais.  Conclui-se que os trabalhos de investigação de Barbosa Rodrigues no rio 
Capim estão inseridos no ambiente científico que se vivia à época, dominado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), instituição 
que, desde sua fundação em 1838, tinha como missão “revelar” o Brasil tanto aos brasileiros como ao resto do mundo, fosse através do 
estabelecimento de parâmetros que levaram a elaboração de uma História Oficial do Brasil, fosse através da realização de viagens científicas. 
Desse modo, do rio Capim, Barbosa Rodrigues salientou diversos aspectos como, por exemplo: geográficos e hidrográficos, a pororoca, botânicos 
e zoológicos, a origem de sua ocupação humana e as condições que sua população se encontrava à época da viagem. Sendo assim seus estudos 
corroboram na elaboração do conhecimento da Amazônia paraense.
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RESUMO

A fúria pelo dito progresso, aliada às correntes de modernismo e desentendimentos políticos são também, fatores que podem ser apontados para 
o desaparecimento de nosso patrimônio colonial. Desde o final do século XIX, quando nas grandes cidades adota-se a política de reestruturação, 
São Paulo vem sofrendo com a mutilação de seu passado. Ao contrário de muitas cidades no Brasil, São Paulo deu as costas ao seu passado. Na 
virada dos séculos XIX para o XX, o que era mais chique e mais moderno em termos urbanísticos tinha na França suas origens. Então, assim como 
Haussmann arrasou Paris para construir uma nova cidade sobre seus escombros, em São Paulo, guardadas as devidas proporções, também 
tivemos urbanistas dispostos a fazer o mesmo. Hoje o pouco que resta de nosso passado, em foco as reminiscências do período Barroco, encontra-
se principalmente no âmbito religioso. Não que o patrimônio tenha escapado ileso às modernidades, porém sua estrutura e concepção ainda se 
assemelham aos fins a que foram concebidos e a estética, ainda que burilada, remete ao período característico em questão. As igrejas localizadas 
no centro de São Paulo figuravam como pontos estratégicos na cidade. Além de servirem aos propósitos religiosos havia ainda a assistência 
prestada à população, como educação, auxílio, distribuição de alimentos e muitas vezes abrigo. O presente estudo visa resgatar a importância do 
patrimônio restante na cidade, no contexto do período Barroco, pois diversos estudos apontam que ressaltada a importância da memória aos 
indivíduos, os mesmos tendem a agregarem valor e sentirem-se pertencentes à sociedade. Foram consideradas as hipóteses de que se a cidade 
pudesse contar com um plano decrescimento à época, como seria o seu traçado urbanístico nos dias atuais, bem como se o patrimônio em 
questão não tivesse sido extinto, como se daria a coexistência do moderno com o novo. São Paulo era uma cidade de passagem, meio caminho 
para a exploração do interior do país e os ciclos econômicos mais importantes aconteceram distantes daqui. Não é de se estranhar que a cidade 
tenha conservado seu caráter provinciano até meados do século XIX. Por volta desse período iniciam-se as preocupações urbanísticas, com uma 
infinidade de obras que contemplavam a estética da crescente cidade frente à pujança econômica que por hora se apresentava. Há muito que a 
cidade já não se continha nos limites iniciais, que eram representados pelas construções conventuais de São Bento, São Francisco, Carmo e Pátio 
do Colégio (igreja dos Jesuítas). Os terrenos localizados na região mais central eram cada vez mais valorizados, a especulação imobiliária fazia com 
que o centro se tornasse um local comercial e administrativo, e os amplos terrenos pertencentes às ordens religiosas tornaram-se alvo. Muitas 
igrejas foram demolidas ou removidas para que em seus antigos terrenos fossem construídos prédios, atestando assim a modernidade. No mesmo 
período também são realizadas reformas afim de que os prédios religiosos que continuaram em seus locais de origem, se adequassem à estética 
imposta pelo contexto, ou seja, ficassem “afrancesados”, lembrando que o Neoclássico estava em voga, e Paris era a referência mundial no estilo. 
A análise de registros das Atas da Câmara Municipal, Livros de Tombo de igrejas e ordens religiosas, mapas antigos em contraponto com atuais, 
visitas in loco e vasta bibliografia, fazem parte da presente pesquisa. Delineando-se entre a História e o Urbanismo, durante o processo podemos 
nos deparar com inúmeras surpresas, como por exemplo a curiosidade de pessoas que, nascidas em São Paulo, desconhecem sua história, seu 
passado. A tarefa de fazer vir à tona o valioso patrimônio estudado, aliado a abertura das informações ao público em geral certamente é a parte 
mais gratificante e o que baliza a dita pesquisa.
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Título: A “REVOLTA DO PINCEL”: A LITERATURA DE CORDEL COMO FONTE HISTÓRICA 148

RESUMO

A presente pesquisa é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendido no ano de 2015, na instituição de ensino superior Estácio-FCAT, 
localizada no Município de Castanhal, Nordeste do Estado do Pará. O trabalho teve por título “A História presente na literatura de cordel: a 
"Revolta do Pincel" , onde apresentamos a chamada “Revolta do Pincel”, uma revolta de cunho popular ocorrida em meados da década de 1980, 
na cidade de Castanhal. A revolta tem por estopim a morte do jovem ajudante de pintor, menor de idade, Carlos Alberto Costa Rodrigues, que fora 
brutalmente torturado pela polícia local por ter sido suspeito de roubar um conjunto de pinceis de seu patrão. A ação arbitrária da polícia gerou 
uma manifestação popular caracterizada pela destruição de prédios públicos como delegacias, postos móveis da polícia e o Fórum da cidade. 
Desse modo, analisamos os acontecimentos desta revolta por meio de uma literatura popular de cordel, utilizada como fonte primária, 
denominada de “A revolta de Castanhal no dia 29/03/87”, escrita pelo cordelista regional Adalto Alcântara Monteiro. Nesse sentido, se fez 
necessário realizar uma discussão acerca das possibilidades do uso da literatura para narrar acontecimentos históricos relacionados à história local 
trabalhando com as suas problemáticas e possibilidades. Inicialmente observamos um ponto nevrálgico no uso da literatura de cordel porque 
ainda hoje existem questionamentos quanto à utilização de literaturas em trabalhos históricos devido ao teor ficcional representado em obras 
como a literatura de Cordel. Porém, a utilização de tal fonte literária neste trabalho tornou-se pertinente pelo fato de que são poucas as fontes 
encontradas para tratar da história local, e mais ainda referente ao tema específico do movimento popular. A metodologia do trabalho se deu por 
meio de revisão bibliográfica e análise da literatura de cordel para narrar o fato histórico que se deu na cidade de Castanhal-PA. O cordel é 
utilizado como fonte principal neste trabalho, como meio de demonstrar como a literatura é importante para a narrativa histórica. Contudo, não 
descartamos a possibilidade do trabalho com a história oral para pesquisas posteriores, já que esta revolta popular é um acontecimento e ainda 
presente na memória castanhalense, uma vez que há escassez de fontes referentes a revolta. Portanto, demonstramos neste trabalho que é 
claramente cabível a utilização das fontes literárias para o trabalho do historiador, dando ênfase à literatura de cordel valorizando a história local 
de um ponto de vista literário e popular dos fatos que aconteceram em uma cidade na Amazônia.
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Título: A CENSURA E A IMPRENSA - COMO OS JORNAIS E REVISTAS RETRATAVAM A CENSURA DURANTE A DITADURA MILITAR148

RESUMO

O presente projeto tem como finalidade a pesquisa e análise da censura durante o período da ditadura militar, mais especificamente como a 
censura era vista e recebida pela imprensa nacional durante o período de abertura política do regime militar. O que se têm durante o período 
estudado é uma abertura política gradual, que irá, de forma lenta, abrandar as práticas adotadas durante os anos de chumbo do regime. Embora 
haja o início de uma abertura política durante os últimos 11 (onze) anos da ditadura militar, verifica-se que no campo da censura essa abertura 
não existiu, sendo certo que em muitos momentos essa prática foi acentuada, principalmente nos anos finais do regime, em resposta a cada vez 
mais próxima extinção do aparelho censório. Diante do tema apresentado e do material produzido até hoje, foi analisado o panorama político do 
final do regime militar a fim de entender o endurecimento da censura e as práticas adotas no momento. Certo é que a censura causou impacto 
sobre o Brasil e sua produção artístico-cultura. Entretanto, grande parte da população apoiava a censura e achava que a mesma era fundamental a 
fim de preservar a moral e os bons costumes da família brasileira. Contrários à censura, inconformados com os ideais, condutas e falta de 
liberdade impostos pelo regime, inúmeros indivíduos se rebelaram e lutaram, de forma direta ou indireta, pelo seu fim. São os considerados 
subversivos e comunistas que promoveram oposição ao governo, oposição essa algumas vezes veladas e que vinham sob a forma de críticas ou 
ironias. Assim, se fez necessário analisar o papel da imprensa nessa resistência camuflada e o objetivo é demonstrar, através da análise 
documental, como a censura agia e como isso se refletia na produção cultural do país e, principalmente retratar como a imprensa agia, via, 
retratava, defendia ou criticava essa prática que foi amplamente utilizada durante a ditadura. Para o desenvolvimento da presente pesquisa e 
construção de um panorama sócio-político do regime militar foram analisados livros, artigos, filmes, depoimentos e documentários que descrevem 
o cenário do Brasil durante a ditadura civil-militar, como a censura atuava no país e todos os órgãos que eram responsáveis pela prática da 
mesma. De forma específica, ou seja, já em atenção ao tema escolhido, foram observadas fontes primárias coletadas - parte integrante do clipping 
do acervo da Funart - quais sejam, matérias, charges e notícias publicadas em jornais e revistas de grande circulação, a fim de constatar qual a 
percepção que a imprensa tinha da censura e como a mesma era retratada. A análise das fontes primárias – matérias retiradas de periódicos e 
revistas – se deu mediante observação e interpretação dos textos produzidos, bem como através da qualificação e quantificação das opiniões e 
críticas ali emitidas. Assim, foi fundamental o método através do qual foi possível constatar como e com que frequência a censura era objeto de 
reportagem, bem como se a imprensa nacional, em sua maioria, a apoiava ou rejeitava e como essa opinião era emitida. O que causa estranheza é 
que, com a abertura política tinha-se a promessa de que não haveria mais censura política, o que fez com que se pensasse que a censura se 
abrandaria. Entretanto o que acontece é exatamente o oposto. Conclui-se assim que a censura – prática existente desde antes do regime militar –
serviu de arma de controle político e que, mesmo ante o afrouxamento do regime, com a abertura política, tal prática se intensificou. As censuras 
às diversões públicas tomaram uma nova forma no momento da abertura política do regime e as questões políticas passaram a ser camufladas 
sobre outras justificativas. Neste momento, se de um lado se tem a intensificação do aparelho censório, de outro temos um momento de maior 
liberdade da imprensa, que passa a criticar e questionar essa censura ao invés de somente noticiar as artes censuradas.
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Título: CINE ARGUS: UM CINEMA E SUA IMPORTÂNCIA NA HISTÓRIA E COTIDIANO DE CASTANHAL. (DÉCADA DE 1960-1990)149

RESUMO

O presente trabalho analisa o cinema Argus, que existiu na Cidade de Castanhal, situada no nordeste do Estado do Pará,  entre os anos de 1938 e 
1995, o qual foi um importante espaço para a realização de atividades envolvendo a cultura e o lazer da população. O período em que 
concentramos a nossa análise, a partir da documentação disponível, compreende as décadas entre 1960 e 1990, visto que a memória dos 
depoentes e a documentação acessada durante a pesquisa se refere a este período. Por meio do exame da memória oral, procuramos entender a 
relação do cinema com a modernização do espaço de Castanhal e procuramos apontar sua influência no cotidiano da cidade, bem como, destacar 
as estratégias de sobrevivência do cinema, que existiu durante mais de cinquenta anos na cidade do interior, com ênfase no trabalho e no esforço 
da família Queiroz Carneiro, discutindo a importância de sua atividade econômica para a Amazônia. Na produção do trabalho, pudemos perceber 
que o cine Argus teve uma longa duração para os padrões da indústria de entretenimento dos municípios do interior da Amazônia. Descrevemos 
como o Cine Argus construiu estratégias de captação de público, ao longo de sua existência, de forma a permanecer ativo. Da mesma maneira, na 
pesquisa, pudemos perceber que a família Carneiro, proprietária e responsável pela manutenção do cinema, também se destacou no ramo da 
distribuição de filmes, garantindo o abastecimento de cinemas em uma vasta região da Amazônia, conseguindo atingir municípios distantes como 
Altamira (noroeste do Pará), Açailândia e Imperatriz no Maranhão, Macapá, capital do Estado do Amapá, municípios e garimpos na área da Serra 
dos Carajás, além de Castanhal, Santa Izabel, e distritos adjacentes. Configura-se, assim, uma história de uma família de empreendedores da 
indústria cultura na Amazônia, fator por si só excepcional. Dentre as estratégias de sobrevivência do cinema, destacamos a procura pela interação 
de comunicação com a cidade e região, por meio de práticas de marketing como propagandas por auto-falantes, inserções em rádio e produção de 
boletins informativos. Outra prática importante se constituiu na procura por públicos específicos. Isto se pode notar a partir da análise das 
programações do Cine Argus, especialmente nos anos 1980, quando o cinema fecha parcerias com o Consulado do Japão, garantindo uma 
programação especial para a colônia de imigrantes e descendentes de imigrantes que viviam próximos à cidade de Castanhal, o que fez com que o 
Cine Argus, além de um espaço de entretenimento, se tornasse igualmente um lugar de memória cinematográfica e de intercâmbio cultural local 
entre o Brasil e Japão; ou ainda, quando o cinema investia em programações específicas tendo por base feriados religiosos ou cívicos. A pesquisa 
realizada por meio de entrevistas organizadas, coletadas e analisadas segundo a metodologia de História Oral, também se valeu de pesquisa 
documental e bibliográfica. Como resultado geral, podemos indicar  que o Cine Argus foi fundamental como espaço de memória da indústria 
cinematográfica e cultural da Amazônia, como lugar de difusão e apropriação de imagens e representações da modernidade ao longo do século 
XX, no norte do Brasil.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo mapear a recepção da coluna “Segredos e Revelações da História do Brasil”, escrita por Gustavo Barroso  na 
revista de entretenimento "O Cruzeiro" . Especificamente no recorte temporal de 1948, ano de lançamento da coluna até 1960, ano que o autor 
deixa de assinar o periódico devido a sua morte em 3 de dezembro de 1959 e a coluna passa a ter textos assinados por seu sucessor, Pedro 
Calmon  até o ano de 1968. Para isso, foi preciso analisar a coluna “Escreve o Leitor” a fim de se entender a importância dos textos sobre a História 
Pátria, para seus leitores. Procura-se compreender com leitura das cartas o que contribuiu para o sucesso da coluna veiculada em um meio de 
comunicação de massa, voltado para um público fora do ambiente acadêmico/escolar, mas que se identificava e apreciava conhecer revelações 
dos segredos da história do Brasil. Foram analisadas 33 cartas ao total, contendo críticas, sugestão de assunto e elogios, sobre o texto e o autor. 
Por meio desse canal de recepção, seus leitores externavam sua satisfação ou descontentamento com a coluna, textos e autor. O objetivo em 
questão é saber que recepção a coluna tinha, qual público atingia, numa tentativa de explicar quais reações os textos de Barroso provocavam nas 
pessoas e o porquê de tanto fascínio gerado pelo autor com seus textos sobre História do Brasil numa revista semanal de variedades. Como esse 
público respondia à coluna, de uma forma geral.  Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foram analisados os microfilmes dos arquivos da revista 
"O Cruzeiro" (posteriormente digitalizados), referentes ao período de 1948 a 1960 da coluna em questão que foram comparados aos originais que 
se encontravam no arquivo do Museu Histórico Nacional. Para a recepção foi preciso analisar a coluna “Escreve o Leitor”. Procurava-se 
compreender com a leitura das cartas o que contribuiu para o sucesso da coluna veiculada em um meio de comunicação de massa, voltado para 
um público fora do ambiente acadêmico/escolar, mas que se identificava e apreciava conhecer revelações dos segredos da história do Brasil.  
Durante todo o período da bolsa, a pesquisa documental vinha atrelada a pesquisa bibliográfica. Trabalhos científicos sobre escrita da história, 
historiografia, patrimônio e imprensa foram lidos e discutidos com o orientador  sendo utilizados como base teórica para a produção do artigo 
final. A análise da publicidade dos anúncios, anterior e posterior a coluna, deu uma idéia de público a que era direcionada. A análise das fontes 
encontradas gerou um Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em História que editado constitui artigo para publicação nos Anais do 
Museu Histórico Nacional em fase de avaliação.
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Título: MEMÓRIA E HISTÓRIA DA DANÇA DA QUADRILHA: INVENTÁRIO DA CULTURA CASTANHALENSE ENTRE 1980-2010 150

RESUMO

A pesquisa foca na história da dança de quadrilha pela memória dos brincantes castanhalense no período entre 1980-2010. O objetivo principal o 
de inventariar os grupos juninos e criar o catálogo para preservar a festa da quadrilha como patrimônio cultural imaterial. A razão acadêmica de 
realizar este estudo tem relação com a Disciplina Didática, cursada no 3º semestre, em que realizamos uma pesquisa para apresentar um Plano de 
Aula e ministrar a aula. Naquele momento escolhemos falar da origem da quadrilha na França, que aguçou o nosso interesse inventariar o festejo 
das quadrilhas para o Trabalho de Conclusão do Curso. A problemática procura responder quais os grupos de quadrilhas juninas existentes no 
Município de Castanhal pela memória dos brincantes no período entre 1980 e 2010? De forma geral procura-se analisar a história das quadrilhas 
juninas pelos relatos dos brincantes para inventariar os grupos existentes como manifestação cultural da cidade de Castanhal. E, os objetivos 
específicos, identificar os brincantes dos grupos de quadrilhas existentes na cidade de Castanhal; descrever os relatos da história oral pela 
memória dos brincantes a respeito da existência de grupos de quadrilha no Município de Castanhal. Inventariar os grupos de quadrilha pela 
história oral dos brincantes no período entre 1980 e 2010. O método da história oral serviu para identificar as quadrilhas. O método do inventário 
para catalogar as celebrações dos grupos de quadrilhas. O papel do inventário para o IPHAN é o de assegurar a identificação de bens culturais, 
conforme a criação de uma ficha de inventário, a concreta necessidade de se preservar determinado patrimônio cultural imaterial. Utilizamos 
como modelo de ficha a do Departamento de Cultura do Estado do Pará. Entrevistamos 05 coordenadores. A ficha do inventário foi preenchida 
por 22 coordenadores. Os resultados da pesquisa permitiram levantar informações de 49 grupos de quadrilha junina e inventariar 28 grupos de 
quadrilha pela categoria celebrações. A categoria celebrações é definida pelo IPHAN como momentos em que as pessoas se reúnem para fazer 
uma celebração, que pode ter diferentes motivações: religiosas, lazer, para comemorar datas especiais para o local, a cidade, o estado ou país, por 
isso determinou o caminho metodológico da nossa pesquisa, pelas seguintes etapas: levantamento dos coordenadores dos grupos de quadrilhas; 
entrevista com os coordenadores fundadores das quadrilhas; elaboração de fichas catalográficas; preenchimento das fichas do inventário; 
tipologia de quadrilhas; levantamento do acervo fotográfico das quadrilha e inventário das quadrilhas. Concluímos que os grupos de quadrilhas se 
modificam entre o estilo moderno e caipira, conforme o coordenador. Identificamos que a existência de quadrilhas é efêmera, todavia são 
motivadas por concursos. Ausência de apoio por parte do poder público municipal e estadual, em preservar a festa junina pela dança da quadrilha 
como patrimônio cultural, tem efeitos negativos na permanência de grupos.
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RESUMO

Neste trabalho apresenta-se o movimento migratório da República Cooperativista da Guiana para o Brasil, por via das cidades gêmeas Lethen 
(GUY)/ Bonfim (BRA), tendo como destino a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. O estado de Roraima é novo. Ele passou de 
território para estado em 1991. Com sua transformação em estado houve uma grande onda migratória. Vale lembrar que anteriormente, na 
década de 1980, Roraima já reunia um grande número de migrantes que vieram em busca das riquezas disponíveis nos garimpos da região. Neste 
contexto, no qual se tem uma fronteira de 119 km de extensão, surge o interesse em pesquisar os elementos que contribuem para a migração de 
guianenses para um território que se tem como língua oficial o português. Neste sentido, a atenção volta-se para o deslocamento peculiar, que 
cruza o movimento e as relações raciais e nacionais: migrante/guinense/negro. Para tanto, entende-se como migração tanto o ato da partida 
quanto o da chegada. Não define apenas aquele que entra em outro país por meios mais diversos e se estabelece, mas também aquele que deixa 
para trás lugares, objetos e pessoas que compunham a sua realidade anterior a atual. Com isso, os que partem fazem parte do conjunto dos que 
ficam. Partir e ficar são faces de uma mesma realidade social, que, embora dividida no espaço, acha-se unida no tempo. Tempo de partir para uns 
é, simultaneamente, tempo de ficar para outros.  Por toda esta consideração que se adota o termo migrante ao invés de imigrante. Ao migrante 
está a carga do presente e do passado. Passado este que informa sobre uma região que foi transferida de uma nação para outra em seu processo 
de colonização, da Holanda para a Inglaterra, e que permaneceu colônia até 1966. Na verdade, esta independência tardia se apresentou como uns 
dos fatores que apareceram nos discursos coletados, por meio de entrevistas semiestruturadas em que se prezou pela história de vida, assim 
como a distância e facilidade de acesso ao Brasil.
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Título: O USO DE FONTES PRIMÁRIAS EM SALA DE AULA: UM ESTUDO DE CASO 151

RESUMO

O presente artigo é resultado de uma experiência adquirida através de um projeto de extensão do curso de Licenciatura em História do Centro 
Universitário Estácio de Belo Horizonte, em parceria com o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), no ano de 2015, na Escola 
Municipal Paulo Mendes Campos na região leste da capital mineira, com alunos do 6º ano do ensino fundamental.  O projeto de extensão teve 
como objetivos inserir os alunos na prática de pesquisa em acervos, possibilitando a utilização de fontes primárias na educação básica, no sentido 
de contribuir para a formação do professor e pesquisador. Portanto, este artigo resulta do projeto de extensão realizado. As oficinas pedagógicas 
foram realizadas com os alunos por meio do uso de fontes fotográficas com o intuito de estimular o ensino da história local. Com os resultados 
alcançados no projeto, desenvolveu-se um estudo de caso mediante a aplicação de oficinas pedagógicas de História na educação básica da rede 
municipal de Belo Horizonte, após análise de documentos encontrados no APCBH que possibilitou repensar a história da cidade. Através da revista 
"Alterosa" (1939-1964), plantas da cidade de Belo Horizonte, documentos públicos e privados e, principalmente, o acervo fotográfico de José Góes 
que retrata a cidade desde sua inauguração até a década de 1930. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, e as Diretrizes 
Curriculares – Estadual e Municipal, priorizou, nesta etapa da educação básica, o enfoque da história local como estratégia pedagógica para o 
ensino de História. Ao delimitar o objeto de estudo, procurou-se relacionar o uso de fontes no ensino de História com a prática docente junto aos 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental através de oficinas pedagógicas relacionadas com a história da capital mineira. A partir deste projeto, 
procurou-se, com este artigo, direcionar esta pesquisa para um estudo de caso. Nas oficinas pedagógicas vários elementos foram usados para 
auxiliar na relação entre a realidade do aluno e o conteúdo estudado. Fontes como a fotografia e o cinema serviram de embasamento para 
apresentar aos alunos a história de Belo Horizonte. A partir da utilização dessas fontes, elaborou-se uma discussão para melhor entendimento 
sobre o conteúdo ministrado. Diante desta experiência, buscou-se, aqui, analisar qual o papel das fontes dentro do ensino de história e as diversas 
possibilidades de aprendizado a partir do seu uso em sala de aula. Assim, o objetivo deste trabalho é refletir sobre as concepções, potencialidades 
e interfaces do uso de diversos documentos no ensino de História. Com o intuito de pensar sobre o uso de fontes no ensino de história, procurou-
se, através de pesquisa bibliográfica, desenvolver um referencial teórico a partir de autores que levam a pensar o questionamento sobre o ensino 
de História e a utilização de documentos históricos pelo professor. Autores como Circe Bittencourt (2011), Shimidt e Cainelli (2010) e Selva 
Guimarães (2011) desenvolveram pesquisas sobre a metodologia do ensino de história no Brasil e as diferentes concepções historiográficas que 
influenciaram e influenciam o ensino dessa disciplina, apresentando-os como norteadores, contemplando os aspectos de ensino-aprendizagem 
através do uso de fontes em sala de aula. Igualmente, será abordado, através de um breve histórico, o ensino de História no Brasil a partir do 
século XX, mais precisamente a partir do surgimento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 1971) até a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s – 1997). Em seguida, serão analisados o ensino de História e as diversas possibilidades de utilização das fontes dentro da sala de aula. 
Também, serão apresentados resultados das experiências com as pesquisas no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), o que 
possibilitou a elaboração das oficinas pedagógicas.
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RESUMO

Após a segunda metade da década de 1970 e principalmente durante toda década de 80 o sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
tornou se um grande centro de mobilização e experiências de luta dos operários na região do ABC paulista, construindo em plena ditadura militar 
um foco de resistência que conseguiu mudar não só as relações de trabalho nas empresas da região como influenciar todo o conjunto do pais. 
Hoje mais de três décadas após a explosão das intensas greves e mobilizações de metalúrgicos no grande ABC temos um outro cenário no 
sindicalismo brasileiro, e as diversas lideranças surgidas neste contexto de lutas políticas são autoridades institucionalizadas e que foram educadas 
de maneira não formal em assembleias, reuniões e infinitas decisões em associações de bairro, sindicatos ou até mesmo em bares. O sindicato de 
metalúrgicos do ABC, assim como as oposições sindicais de São Paulo e as diversas células de Comunidades Eclesiásticas de Base surgidas na 
década de 1980 deram um novo tom ao cenário político brasileiro e aproximou do poder outros sujeitos diferentes daqueles saídos das 
universidades ou grupos de intelectuais da elite nacional. Esses novos sujeitos foram educados de uma maneira informal, muito mais habituados 
aos barulhos das máquinas que ao silêncio das bibliotecas, sendo assim pesquisas com este propósito se tornam indispensáveis para o resgate da 
nossa história e a plena compreensão do caminho percorrido por esses sujeitos históricos. Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar o 
grau de influência do sindicato na formação política e cultural dos metalúrgicos que viviam ou trabalharam na cidade de São Bernardo durante os 
anos de 1980 e de que forma essa atuação desempenhou um caráter de educação informal alterando as relações entre os trabalhadores dentro ou 
fora das fábricas. A pesquisa conta ainda com quatro objetivos específicos, são eles: realizar levantamento bibliográfico sobre o tema investigado; 
diagnosticar o grau de consciência política e de classe dos metalúrgicos de São Bernardo do campo durante a década de 1980 e de que forma essa 
educação foi construída e qual o grau de influência do sindicato e das mobilizações coletivas neste processo educacional, e identificar os fatores 
que despertam no trabalhador o sentimento de pertencimento a uma classe social. A metodologia da pesquisa priorizou a vida dos personagens 
que construíram a história de luta dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo a partir da exploração de arquivos e fontes históricas como fotos e 
vídeos e entrevistas semiestruturadas com integrantes e dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. A partir 
do estudo é possível percebermos uma mudança do movimento sindical ao longo das últimas décadas que hoje está mais próximo da
institucionalização e do mercado financeiro do que do chão da fábrica, fazendo com que já aja uma crise da sua representatividade enquanto 
porta-voz da classe social que representa.
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Título: TEMPO DE LAZER EM UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA AMAZÔNICA - REGIÃO LITORÂNEA DO NORDESTE PARAENSE 152

RESUMO

A Amazônia é marcada pela diversidade étnico-cultural. Dentre os vários grupos sociais que habitam a região, o estudo privilegiou o ribeirinho, 
cuja investigação concentrou-se no seu tempo de lazer. Este trabalho é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Pesca e Lazer: um 
estudo de caso na comunidade de pescadores do Bairro Alto, Município de Curuçá, Pará”, que contou com a contribuição do Projeto RENAS da 
área de Antropologia da Coordenação de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Goeldi. Posto isso sabe-se que o lazer é uma prática 
importante para o ribeirinho, pois se configura no tempo mais agradável, já que proporciona uma libertação de suas atividades de trabalho 
cotidianas e se constitui como um prazer para o praticante. Essa prática, realizada de acordo com a vontade do indivíduo, garante a possibilidade 
de liberdade das amarras que a monotonia e o cansaço do cotidiano provocam. O objetivo do trabalho foi verificar as transformações e os 
significados culturais que o ribeirinho atribui ao lazer. A pesquisa concentrou-se na comunidade ribeirinha situada no Município de Curuçá (PA). O 
estudo na referida área torna-se importante porque valoriza um saber cultural amazônico, uma vez que nota-se uma forte presença do segmento 
tradicional ligado a pesca artesanal. Ademais, o município faz parte de Unidade de Conservação, denominada de Reserva Extrativista Marinha Mãe 
Grande Curuçá. A pesquisa baseou-se na metodologia de caráter etnográfico numa perspectiva histórica, buscando realizar um diálogo entre 
História e Antropologia. Assim, a relação que ribeirinho mantém com os recursos naturais faz com que se efetive a suas formas de lazer, 
elaboradas na cultura local, na qual as atividades não exigem gastos elevados. Logo, os espaços aquáticos e terrestres em que a comunidade está 
inserida se constituem como espaços para a realização das suas práticas de lazer. Contudo, nota-se entre os mais jovens da comunidade um 
processo de transformação no que se refere ao seu lazer, pois observa-se uma prática ligada mais as tecnologias consideradas modernas do que a 
relação com os recursos naturais.
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RESUMO

O desvio do uso da norma padrão da linguagem é algo inerente a todos os extratos sociais, etários, econômicos e educacionais, visto a mobilidade 
que a língua apresenta, diacrônica e sincronicamente, explicada pelos fatores supracitados. Língua e sociedade estão entrelaçadas: conforme 
comprova a teoria linguística funcionalista, o falante desempenha sua linguagem, transforma e cria novos vocábulos e estruturas visando atender 
a um propósito comunicativo. Ou seja, buscam-se além das competências gramaticais, a discursiva, a estratégica e a sociolinguística para que a 
comunicação seja eficientemente realizada. Tome-se, como exemplo, a utilização exacerbada de estrangeirismos nas propagandas, no comércio, 
nas empresas, nos jargões empresariais e, inclusive, em músicas populares. Emerge, pois, o questionamento: qual intenção comunicativa existe ao 
se empregar o anglicismo “50% off” ao invés de “50% de desconto”?  O sentido muda em cada um dos enunciados? A persuasão é maior? Por 
quê? A partir de investigação de cunho bibliográfico e de campo, o presente estudo de Iniciação Científica visa apurar e responder à situação-
problema: se a língua atende a princípios comunicativos funcionais, por que algumas variantes são aceitas e, outras, estigmatizadas? Qual o papel 
da elite na manutenção da língua ou na aceitação do que se afasta da norma padrão? Esta pesquisa se justifica, portanto, na relação entre 
ideologia, cultura, dominação, língua e suas mudanças. Para tanto, o projeto propôs-se a pesquisar as variáveis linguísticas sincrônicas, dentre elas 
os estrangeirismos, em diferentes estratos sociais e, sob à luz das teorias Gerativista, Funcionalista e Sociolinguística, explicar suas diferenças bem 
como o porquê de os falantes deixarem de desempenhar determinadas formas linguísticas e passarem a empregar outras. Por conseguinte, 
verificou-se e testemunhou-se o poder dominador e ideológico que a mídia e as classes sociais privilegiadas econômica e culturalmente exercem 
sobre a linguagem.  A exemplo, tome-se a forma “a gente” funcionando no discurso como 1a. pessoa do plural, substituindo o pronome pessoal 
“nós” nos noticiários televisivos. E a estigmatização do “mim” como pronome pessoal “eu” nas orações reduzidas de infinitivo. Conclui-se, 
portanto, que embora o poder gerativo da linguagem se estenda às diferentes classes sociais, a aquiescência do que na língua deve permanecer e 
o que pode mudar, o que atende a propósitos comunicativos e ideológicos, e o que é digno de descriminação linguística estendido à social, cabe à 
elite.
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Título: O ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL EM VIDAS SECAS 153

RESUMO

Esta pesquisa analisa a relação entre Direito e Literatura especificamente no que diz respeito ao cumprimento do Estado de Bem-estar Social. 
Realizando levantamento histórico e documental, sobre os direitos sociais assegurados formalmente aos cidadãos, o estudo interpreta a obra 
Vidas Secas, a qual relata a trajetória de uma família no período do conhecido êxodo nordestino, um processo migratório secular de populações 
oriundas das regiões nordeste do Brasil.  Os direitos sociais surgem com o escopo de promover o bem-estar, reduzir a desigualdade social e 
assegurar a equidade. No Estado de Bem-estar Social, o conflito frequente das classes mais favorecidas e das menos favorecidas não desapareceu. 
Objetiva-se, aqui, apontar de que modo o Estado como promotor do bem-estar social acaba se distanciando do modelo formal, na medida em que 
não se efetiva os direitos sociais. Para este apontamento é que se realiza a análise da obra literária como documento histórico. 
Metodologicamente, empreendem-se de modo descritivo leituras teóricas, legislativas e normativas, revisando Constituições e Tratados. A leitura 
de Vidas Secas servirá como suporte para análise da inefetividade no cumprimento das obrigações mínimas à subsistência, observando que não se 
trata apenas de uma problemática atual, mas secular. A pesquisa se caracteriza também como de levantamento, uma vez que para 
fundamentação das hipóteses busca corroborar os fatos reais descritos a partir de dados estatísticos. Os resultados parciais obtidos são 
apresentados de modo teórico-bibliográfico e não pretende ser investigatória no sentido de mudar ou interferir nesta conjuntura. O estudo ainda 
está em fase de levantamento de dados estatísticos para confirmação das hipóteses, por isso não se tem, ainda, uma conclusão, mas algumas 
hipóteses desta inefetividade, decorrentes, por exemplo, de: hipossuficiência, intolerância, exclusão social e escolar de crianças, a dificuldade de 
diálogo entre os membros da família, e destes para com a sociedade, o Estado como um órgão indiferente diante de toda a discrepância social, a 
falta registro civil de nascimento e suas consequências, e um questionamento, quanto a possibilidade dos pais não possuidores de registro civil não 
se alertarem para a sua necessidade em relação aos seus descendentes. Tais proposições fundamentam e encaminham conclusão que pretende 
apontar o descumprimento do Estado na promoção do bem estar social.
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RESUMO

É preciso linguagem para comunicar-se. A partir dessa afirmação, o presente estudo buscou apresentar o estado da arte de produções, na área da 
psicologia brasileira, acerca da temática do uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na relação terapeuta-paciente. O que acontece quando um 
surdo adoece e procura um profissional da área de saúde, seja ele psicólogo, médico, enfermeiro, etc? Qual a qualidade do atendimento prestado, 
se o profissional não conhece LIBRAS? Se a comunicação não é eficiente, será, o diagnóstico, eficaz? Tais questionamentos são inquietações 
responsáveis por nortear esta pesquisa preliminar, desenvolvida a partir de uma revisão sistemática que teve como base as seguintes categorias: 
os modelos de surdez (clínico-terapêutico e o socioantropológico); relações familiares/sociais e sexualidade; e linguagem e escolaridade. São 
consideradas as produções de 2006 a 2015 e disponibilizadas nos indexadores SciELO e PePSIC. Os achados permitem apontar uma prevalência do 
modelo socioantropológico.  Sob este modelo, os surdos são vistos a partir de uma dupla perspectiva, linguística (LIBRAS) e cultural (surdos), e a 
surdez é condição humana diferenciada que insere a pessoa surda em um grupo linguístico minoritário, que encontra, na língua de sinais e no 
bilinguismo, a valorização de seus direitos e da cultura surda.  No entanto, percebe-se a presença da psicanálise trazendo novos olhares sobre o 
binômio, já tradicional. Sob esta visão, a surdez é tida simplesmente como uma deficiência. Esses modelos de surdez também são adotados em 
outros ambientes sociais, como o familiar, que pode revelar a forma como é tido o surdo: um deficiente ou, simplesmente, uma pessoa com outro 
código comunicativo. Dessa forma, a LIBRAS, assim como o construto social no qual o surdo está inserido, foram vistos como elementos fundantes 
na construção da identidade do surdo e como instrumento eficaz de comunicação. Na pesquisa, identificou-se uma carência de produção científica 
e uma necessidade de se ampliar a discussão sobre a surdez, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, visto que a maioria das pesquisas 
analisadas foi produzida nas regiões Sul e Sudeste. Outro ponto relevante identificado é que a maioria dos estudos é desenvolvida por acadêmicos, 
e não por profissionais que clinicam e, efetivamente, prestam atendimento aos surdos. Por fim, identifica-se a necessidade de rever a formação 
dos profissionais da saúde, no tocante à preparação para atender esses pacientes que se comunicam a partir de outra linguagem.
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RESUMO

Os 50 anos do Golpe Militar de 1964, revistados no biênio 2014/2015 pelas Comissões da Verdade formadas em todo o País, serviram para um 
movimento inédito de reflexão que fomentou o debate em torno da produção intelectual de resistência ao regime instaurando entre abril daquele 
ano e junho de 1985 e também sobre os excessos cometidos pelos agentes daquela ditadura. Essa bem-vinda efervescência intelectual serviu de 
convite para releituras de obras e autores. Nesse contexto, a proposta do presente trabalho foi reabrir a discussão em torno do caráter alegórico 
dos romances Quarup, Bar Don Juan e Reflexos do Baile, de  Antonio Callado (1917-1997), os três escritos no calor da repressão política do período 
desencadeado após 1964. A fortuna crítica em torno da obra de Callado aponta, sobretudo em Quarup, um traço inerente ao neo-realismo 
produzido no Brasil no fim da década de 60 e ao longo da década de 70: a construção de um romance alegórico em meio à tentativa de 
representar a realidade histórica concreta (Arrigucci, 1979). Ou seja, a construção de uma narrativa a partir de um fato ou personagem específico 
com o objetivo de retratar uma situação geral. Essa técnica diretamente relacionada à prática em jornais diários pode ser notada quando uma 
reportagem sobre um acidente natural é aberta pelo drama da família que perdeu a casa e um dos filhos. Seria essa a principal chave de entrada 
para leitura das obras citadas? A proposta do presente trabalho foi, com base nas considerações de Schwarz (1999), traçar pistas de leitura para 
além dessa preponderante consideração de que Callado, dentro da tradição geral do romance brasileiro, produziu uma complexa, mas 
“malograda”, tentativa de representar o que foi a realidade por ter priorizado o uso da alegoria na construção de sua narrativa. Nessa revisita à 
obra do jornalista, o convite é desvelar nela uma trincheira intelectual contra a censura à imprensa imposta pelo regime militar, usando a releitura 
à luz das discussões abertas nos depoimentos prestados às Comissões da Verdade. Como sublinha Cândido (1987), a literatura do período histórico 
que sucedeu ao golpe de 1964 pode ser classificada como participante, tendo sido consolidada na primeira década do Regime Militar. Callado é 
um de seus expoentes, podendo ser classificado, por sua origem jornalística, como “cronista do golpe”. A partir da pesquisa, foi possível ver os 
romances em tela como reflexos de um olhar maduro. Callado tinha 55 anos quando escreveu os romances. Tinha feito a cobertura jornalística dos 
horrores da Segunda Guerra Mundial, a partir da Inglaterra e da França, como correspondente. Já tinha o mérito de ser o único brasileiro a cobrir a 
guerra da Coréia. Tinha sido preso seis vezes pela ditadura militar brasileira, tendo os direitos políticos cassados e convivido com os censores na 
redação do Jornal do Brasil. Em uma análise além da preponderância alegórica observada na própria caracterização dos personagens guerrilheiros 
da esquerda festiva brasileira, pode-se, por exemplo, perceber em Bar Don Juan o exorcismo do fantasma do relato proibido a cerca da morte de 
Che Guevara, em 1967. Na obra Che aparece messiânico, como quando pede a um companheiro de guerrilha que diga a gerações futuras para 
compreenderem aquele tempo em que médicos “desceram dos lazarentos para matar homens sãos” (Callado, 1972, p. 163). Na execução de Che, 
mais messianismo: oficiais bolivianos são retratados como sendo obrigados a apontar a arma para forçar o sargento Terán a disparar o tiro mortal 
contra o coração do guerrilheiro. Os três romances revelam ainda uma sociedade bem interessante. A guerrilha formada por intelectuais tendo 
integrantes do povo como empregados subalternos, arrolados pelos acontecimentos. Guerrilheiros que tomam uísque falsificado e subornam 
policiais escapar de um mero flagrante de briga em bar. Um torturador pai de família que anda de ônibus e a pé enquanto os guerrilheiros 
intelectuais só se movimentam de carro.
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Título: A BRINQUEDOTECA NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÂNCER 155

RESUMO

O presente estudo com o tema: a brinquedoteca no tratamento de crianças com câncer, teve como base o problema de pesquisa: considerando-se 
o ambiente hospitalar em que as crianças portadoras do câncer estão inseridas, quais estratégias poderão ser aplicadas de modo a promover 
interação, aprendizado e auxilio ao tratamento das crianças hospitalizadas? Objetivou averiguar se as práticas pedagógicas dos professores que 
trabalham nos hospitais são condizentes com as necessidades das crianças hospitalizadas, como as crianças e adolescentes internados reagem 
após começarem a utilizar a brinquedoteca e analisar a postura do pedagogo frente às diversidades e dificuldades que as crianças enfrentam 
durante o período de hospitalização. Também foi possível observar a relevância de técnicas inovadoras que proporcionam a interação e 
reciprocidade das crianças em relação às atividades pedagógicas aplicadas e da utilização da vivência das crianças no hospital para as atividades 
em aula, trazendo a humanização à prática. Montessori, Matos e Freinet fundamentaram teoricamente a pesquisa. A coleta de dados se deu por 
meio de entrevistas semi estruturadas com docentes de dois hospitais especializados em câncer e em doenças graves, um no centro do Rio de 
Janeiro e outro em Niterói. A pesquisa foi realizada com uma professora do hospital A e dois professores do hospital B e obteve êxito respondendo 
as expectativas sobre a análise, revelando a necessidade de capacitação profissional e acompanhamento psicológico para os professores que 
atuam nos hospitais, levando em consideração a sensibilidade das pessoas envolvidas neste processo. Mostrou também que a afetividade é o 
ponto de partida para agregar a humanização no ambiente hospitalar e que os jogos, brincadeiras e atividades lúdicas são essenciais para auxiliar 
no processo de internação das crianças e adolescentes hospitalizados. A pesquisa nos mostra que a criança hospitalizada têm necessidades 
educativas e direitos de cidadania, os quais nos leva a observar a importância da obrigatoriedade das classes hospitalares. A fragilidade emocional 
e a doença não podem ser obstáculos para a continuidade dos estudos da criança hospitalizada. O acompanhamento pedagógico no hospital é 
essencial para o desenvolvimento e a não estagnação da criança no âmbito escolar.
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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo geral: compreender, na perspectiva das docentes, o impacto da leitura no processo de ensino e aprendizagem, e 
objetivos específicos: identificar as diversas formas de contar histórias que as professoras utilizam no ambiente escolar; verificar se as estratégias 
que as professoras utilizam durante o conto, estimulam o interesse da criança pela leitura. Neste estudo optamos pela abordagem qualitativa, 
utilizamos dois instrumentos para a coleta de dados: a observação e o questionário com questões abertas. Os dados foram organizados pelo 
processo de categorização e interpretados pela técnica de análise de conteúdo. Assim, podemos constatar que o hábito da leitura, está no prazer 
em ouvir histórias. Diante dos dados coletados, foram elaboradas as seguintes categorias: a contação de história na vida educacional das 
professoras; a utilização da contação de história em sala de aula; a aprendizagem do aluno, quanto a contação de histórias; o incentivo da escola 
quanto à importância da leitura. Durante a observação verificamos o entusiasmo dos alunos ao ouvirem uma história e transferirem as vivências 
da história para o cotidiano. Os dados nos revelaram o quão importante a  leitura na vida da criança, para o despertar da imaginação, o faz-de-
conta e o prazer pela leitura. Verificamos que a utilização de recursos no momento da história, torna-a mais atrativa para a criança, sendo estes: 
mudança de voz, livro literário, dramatização, fantoches, entre outros. A formação do leitor é iniciada no ambiente familiar, portanto, a escola 
auxilia no estímulo de sua formação. Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois, as professoras observadas, juntamente com 
os pais, e a escola acreditam que a contação de histórias contribuem para o aprendizado de futuros leitores. Diante disso, as sugestões futuras 
deste estudo, com maior tempo de investigação, é analisar outros níveis de escolarização para a formação de futuros leitores, e o gosto pela 
leitura.
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Título: A CRIANÇA CEGA: DESAFIOS PARA ALFABETIZAÇÃO 156

RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral identificar as estratégias pedagógicas utilizadas por duas professoras de uma escola pública do Distrito 
Federal, no processo de alfabetização de crianças cegas. Para dar andamento a esta pesquisa, traçamos os objetivos específicos: verificar se os 
professores reconhecem e utilizam os pressupostos legais que amparam o processo de ensino do aluno com deficiência visual; identificar as 
metodologias que o professor utiliza para alfabetizar esse aluno e investigar a concepção dos professores sobre a alfabetização e letramento. 
Diante destas expectativas, optamos por uma abordagem qualitativa, com o uso de entrevista e a observação como instrumentos de pesquisa. Os 
sujeitos da pesquisa, até o primeiro contato com a escola, eram duas professoras, porém, uma se negou a responder, restando apenas uma, a qual 
é regente do primeiro ano do ensino fundamental. A análise, a interpretação e discussão dos dados foram feitas por meio da análise de conteúdo, 
sendo possível destacar, por meio desta pesquisa que, as estratégias utilizadas por essa professora são palavras de vivência das crianças, tornando 
possível destacar também com a investigação o seu método e as dificuldades em ter recursos adaptados para as crianças cegas. Com este estudo 
portanto, ao observar a escola, a sala de aula, os alunos, os professores, os gestores, se fez entender que a escola é de fato o local e a parte mais 
importante da vida das crianças cegas e até mesmo dos videntes. Sendo assim, as práticas utilizadas pela professora se faz intender e condizem 
com a realidade dos alunos, assimilando formas, objetos, animais, cores, paladar, olfato, contribuindo assim, para um mundo que as crianças 
cegas transformam para entender de forma positiva aquilo que os falta que é a visão, transferindo- a para o tato o que verá tudo e tocará tudo. 
Observou-se também a forma como a professora lida com a autonomia destas crianças, deixando-as livres para entender o porquê de tantas 
coisas. Esta pesquisa nos permitiu identificar como a criança cega é alfabetizada e as práticas que o professor pesquisado utilizada para alfabetizar, 
com isso, a pesquisa nos trouxe ganhos teóricos e práticas que poderão ser utilizadas para o ensino de crianças cegas ou até mesmo crianças 
videntes.
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Título: A ESCOLA E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 156

RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar o papel da escola e da família no processo de inclusão do aluno deficiente na educação fundamental 
regular. A partir da análise da realidade vivida nas escolas, percebeu-se a necessidade de um olhar desafiador do docente no sentido de vencer 
limites em sua formação e garantir o necessário apoio da família nessa etapa tão importante para a formação da criança. Assim, o trabalho 
apresenta como objetivo geral esclarecer a importância da família e da escola na formação do aluno com deficiência e, como objetivos específicos, 
investigar o papel da escola e da família no enfrentamento dos desafios a serem vencidos no processo de inclusão do aluno deficiente na educação 
regular, bem como conhecer a formação necessária aos professores para atuação no processo de inclusão, pesquisando sobre as habilidades para 
sua atuação junto a crianças incluídas. A fim de ampliar o estudo sobre o tema de investigação, foram lançadas questões norteadoras de maneira a 
esclarecer o papel da escola e da família no processo de inclusão do aluno na educação fundamental. Buscou-se pesquisar sobre a importância da 
participação da família bem como sobre a necessidade deformação continuada dos professores, bem como conhecer as adaptações necessárias à 
escola para melhor desempenho dos alunos. Após revisão bibliográfica sustentada nas obras de Aranha (2006), Bordin(1992), Borges(1994), 
Carvalho(2003), Charlier (2001), Cunha (1998),Ferreira(1989), Foucault (1997),Freire(1996),Gadotti (1995), Glat (2009), Jannuzzi (1992), Lüdke e 
André (1986), Mittler (2003),Poste (1998), Rego (1995), Sassaki (1997),Santos(1999),Stainback Stainback(1999), Triviños(2004), dentre outros,que 
permitiram ampliar o conhecimento sobre o problema, a fim de melhor conhecer a realidade, sentiu-se necessidade de ir a campo para verificar 
como ocorre, na prática, o enfrentamento de tal desafio. Assim, foi escolhida uma escola da rede pública e uma escola da rede privada onde já 
ocorre inclusão em várias turmas. De concepção fenomenológico-dialética e do tipo qualitativo, que melhor se adequam às pesquisas nas Ciências 
Humanas e Sociais, a pesquisa lançou mão das técnicas de observação descritiva e analítica, de maneira a acompanhar o trabalho docente e de 
entrevistas semiestruturadas com professores, equipe gestora e pais envolvidos na questão de investigação. Foi possível observar a prática 
docente em espaços variados, as estratégias e ações que os professores utilizam para superar os limites/dificuldades ante a situação. Buscou-se 
acompanhar o trabalho docente de maneira a observar como são desenvolvidas as habilidades dos alunos especiais, buscando a interação, a 
participação e troca de conhecimento entre os alunos. Analisados os dados a partir de três categorias previamente definidas - formação docente, 
sentido da inclusão, prática docente, percebeu-se que a formação dos professores, e da equipe gestora das escolas, permitiu que se estabelecesse 
boa relação com as famílias dos alunos incluídos, orientação adequada aos professores em relação às inclusões realizadas, bem como 
acompanhamento adequado ao desenvolvimento dos alunos incluídos. Entretanto, aqui se registra a falta que os professores sentem de maior 
formação sobre o assunto, para se sentirem mais seguros em relação ao trabalho que assumem. Assim se confirmou a hipótese lançada, que 
apontou para a importância da formação dos professores e equipe gestora e o apoio familiar para garantir inclusão adequada e bons resultados ao 
desenvolvimento dos alunos incluídos.
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Título: A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES E EDUCADORAS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 157

RESUMO

Desenvolver um processo formativo permanente com o propósito de qualificar a ação educativa de educadores e educadoras com diferentes 
níveis de escolarização inicial, que estão presentes no cotidiano escolar atuando na educação em tempo integral, ainda é um grande desafio para 
as secretarias de educação. Essa pesquisa visa investigar quais aspectos são necessários considerar ao se planejar uma formação permanente para 
educadores e educadoras que trabalham nos Programas Mais Educação, Escola Aberta e Educação em Tempo Integral no município de Vitória/ES e 
refletir sobre a sua consequente incidência nas práticas pedagógicas. Caracteriza-se como uma Pesquisa- Ação Participativa.  Quanto aos 
instrumentos de coleta de dados foram utilizados o diário de campo para registrar as observações percebidas no/do/com o cotidiano, bem como 
os registros das conversas e as escutas, gravadas, que envolveram diferentes sujeitos: os educandos e seus familiares; educadores e educadoras 
que atuam na educação em tempo integral; equipe pedagógica da escola. Também foi realizada uma pesquisa documental das produções da 
Secretaria Municipal de Educação e do Ministério da Educação a respeito das concepções de educação integral e dos registros das reuniões de 
planejamento e das formações realizadas, que deram pistas para o que se espera de um processo formativo dos educadores e das educadoras. Os 
resultados da pesquisa apontaram para a necessidade de um processo permanente de formação que contemple aspectos da formação humana, 
sociopolítica e da reflexão da prática educativa dos educadores e das educadoras, porém tal formação não se dá apenas na escola, mas também 
no envolvimento e participação nas lutas dos movimentos sociais por melhores condições de vida. Ao concluir a pesquisa, observou-se que para 
efetivar um processo permanente de formação de educadores e educadoras que promova a reflexão crítica sobre a realidade e que contribua com 
a construção coletiva de uma ação educativa conectada a uma luta por vida digna, necessita-se autonomia, diálogo e participação de todos os 
sujeitos envolvidos.
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Título: A INFLUÊNCIA DA BRINQUEDOTECA COMO ESPAÇO LÚDICO NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL157

RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral investigar a influência da brinquedoteca como espaço lúdico na aprendizagem da criança da educação 
infantil em uma escola pública de Candângolandia/DF. O trabalho justifica-se pela necessidade de se conhecer as mudanças que vêm ocorrendo no 
brincar, uma vez que os brinquedos, as brincadeiras e os jogos são essenciais na vida de uma criança. A brinquedoteca é um espaço de magia e 
encantamento, onde a criança pode brincar livremente. Dessa forma, todos os membros da sociedade precisam conhecer as mudanças que 
ocorrem no âmbito do brincar, pois estas refletem também no comportamento da criança em diferentes épocas. Pretendeu-se nesta pesquisa, 
refletir sobre a importância do brincar no contexto social e educativo. A importância da presente pesquisa é atribuída à necessidade de 
compreensão sobre a brinquedoteca, de maneira a perceber o papel fundamental que desempenha na formação global da criança na Educação 
Infantil. A relevância cientifico-acadêmica desta pesquisa consiste em oferecer um material teórico composto de informações adicionais para o 
estudo do referido tema. Este estudo está embasado nos referenciais teóricos de vários autores como Oliveira (2007); Áries (2003); Kramer (2011); 
Rizzo (2006); LDBEN 9.394/96; Kishimoto (2008); Cunha (2008); Marcellino (2010); Antunes (2010); Vygotsky (1999); Pereira (2001); Friedmann 
(2002); Santos (2000); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998); dentre outros. Metodologicamente, esta pesquisa classifica-
se como bibliográfica e de campo respaldada na abordagem qualitativa. Para obtenção dos dados utilizou-se da observação e de um questionário 
com dez questões abertas, aplicados a duas professoras atuantes na educação infantil. Na análise de dados utilizamos a técnica de análise de 
conteúdo. O conteúdo obtido, por meio dos questionários aplicados às duas professoras, foi dividido em quatro categorias para melhor análise e 
discussão dos resultados. Como considerações finais desta pesquisa, chegamos a algumas que devem ser ressaltadas: para as professoras 
respondentes da pesquisa de campo, a brinquedoteca contribui muito ao desenvolvimento pessoal, cultural e social da criança. Ela é um lugar que 
deve ser utilizado pelo professor no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que representa um espaço especial para a criança, que 
tem oportunidade de brincar e relacionar-se com o outro, promovendo assim, a socialização. Na brinquedoteca, segundo as professoras 
questionadas, a aprendizagem torna-se um processo mais prazeroso e a criança é estimulada no seu desenvolvimento cognitivo, social, intelectual, 
afetivo e psicomotor. Para elas, a brinquedoteca deve ser um lugar onde sejam resgatados o espaço e o tempo para a criança brincar, tendo em 
vista que estes vêm se perdendo com a velocidade das transformações que ocorrem na sociedade contemporânea. Pôde-se constatar que no 
universo pesquisado, as duas professoras participantes da pesquisa percebem a brinquedoteca como um espaço importante no processo de 
ensino e aprendizagem da criança na educação infantil, utilizando-a pedagogicamente para enriquecer seu trabalho. As professoras ainda 
esclareceram que aproveitam o espaço da brinquedoteca para a realização de atividades de cunho pedagógico, porém promovem brincadeiras 
espontâneas, tão necessárias e importantes para a criança nesta fase, que tem liberdade de escolha sobre o que deseja brincar, desenvolvendo 
assim a sua autonomia e criatividade Diante do exposto, conclui-se que a brinquedoteca é considerada um espaço importante na formação da 
criança. Portanto, podemos considerar isto como um grande avanço no que se refere aos estudos sobre o papel do brincar no contexto da criança 
da educação infantil. O lúdico favorece o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e intelectual de maneira prazerosa e com ações relacionadas a 
sua realidade e contexto.
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Título: A PRODUÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS A PARTIR DA CRIATIVIDADE: DISCUSSÕES SOBRE VISITAS EM LABORATÓRIO158

RESUMO

O presente resumo visa apresentar os primeiros resultados deste projeto de pesquisa, que visa discutir a possibilidade da ludicidade e da 
criatividade na perspectiva histórico-cultural para a construção de conceitos científicos no interior da escola. A construção teórica ocorre a partir 
dos estudos realizados nas leituras de teóricos como Lev Vygotsky, Ubiratan D’Ambrósio e Jerome Bruner. Trata especificamente de como a 
produção do conceito de corpo humano ocorreu entre alunos do quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola de periferia da rede municipal 
de Ourinhos, no interior de São Paulo, a partir das visitas ocorridas no laboratório de anatomia de uma instituição de ensino superior em Ourinhos. 
Durante o projeto, quatro turmas do ano letivo citado com cerca de vinte e cinco alunos visitaram a instituição de ensino superior no primeiro 
semestre. As visitas contaram com a presença dos cursos de Enfermagem e Pedagogia e duraram cerca de uma hora e meia. Os alunos 
participaram de um circuito compostos pela exposição e explanação de ossos, músculos e aparelhos microscópios. Ao longo e após a visita foi 
coletado informações com os alunos sobre os conhecimentos apreendidos sobre o corpo, bem como os interesses e impressões da visita. Como 
resultados, além do interesse mais evidente do grupo, os alunos relataram a relação entre conteúdos científicos vistos em sala de aula com os 
docentes, descrevendo que o laboratório tornou-os mais elucidativos. O grupo demonstrou, também, o aprimoramento de conceitos 
procedimentais de ciência, como, por exemplo, a observação, o registro e a produção de relatórios. No âmbito final deste trabalho, conclui-se que 
as atividades científicas no laboratório podem trazer criatividade e conexões não instituídas em sala de aula, podendo apresentar, junto a isso, o 
uso e a apropriação de conceitos de ordem atitudinal e procedimental, saberes difíceis de produção com práticas educativas tradicionais.
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Título: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 158

RESUMO

Este estudo teve como objetivo compreender como a avaliação da aprendizagem é experienciada na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo 
em vista o interesse em abordar compreensivamente os modos como alunos, professora, pedagoga e coordenadora de uma escola pública 
municipal de Vitória-ES vivenciam a avaliação da aprendizagem no primeiro segmento da modalidade EJA, partindo de um recorte da história da 
avaliação no mundo, no Brasil, no Estado do Espírito Santo e no município de Vitória, entre o século XIX e os dias atuais. Para tanto, utilizou-se o 
método de inspiração fenomenológica pautado na hermenêutica de Heidegger, aberto à pesquisa qualitativa, e um estudo de caso, todos voltados 
à compreensão do fenômeno em estudo, com vistas à obtenção analítica do tema. Para obtenção de dados, foram utilizados os documentos legais 
referentes à avaliação da aprendizagem na EJA, as observações feitas no cotidiano da escola e a coleta de depoimentos. A interpretação e 
compreensão construídas a partir dos resultados obtidos nos possibilitaram chegar à identificação de três unidades de significado, aqui 
denominadas como: a) avaliação como classificação; b) avaliação como prática de dominação: seu “poder simbólico”; e c) o não avaliar como 
mascaramento do não ensinar. Pode-se, então concluir que a experiência de ter acompanhado a avaliação da aprendizagem em uma escola no 
período noturno na modalidade EJA permitiria várias possibilidades de síntese. Sabemos que esgotá-las seria impossível, por isso optamos por nos 
limitar a trazer para discussão alguns aspectos que consideramos capazes de contribuir para a compreensão das dificuldades que essa escola 
enfrenta em seu cotidiano para efetivar políticas de avaliação da aprendizagem comprometidas com a tarefa de promoção do homem, que é para 
Saviani a função da escola. A realidade apresentada está muito distante, ou melhor, na contramão de libertá-lo de toda e qualquer forma de 
dominação. Entre as considerações que conseguimos por ora apresentar, destacamos as que seguem abaixo.
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Título: APRENDIZAGEM COLABORATIVA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO ONLINE 158

RESUMO

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e teve como objetivo principal descrever alguns resultados de um estudo de caso que visou 
identificar se os docentes que atuam na educação a distância de uma grande universidade do Rio de Janeiro, utilizam práticas comunicacionais 
colaborativas no fórum de discussão como estratégia didática no ensino superior online. Empregou-se a técnica do grupo focal para a coleta de 
dados a fim de averiguarmos as práticas comunicacionais utilizadas pelos professores na construção do conhecimento. As informações coletadas 
foram interpretadas sob o método da análise de conteúdo. Os dados foram tratados mediante a técnica da análise temática. Os resultados 
apontaram que embora os professores reconheçam que a Educação a Distância - EAD é uma inovação que demanda postura docente diferenciada 
e novas relações com o saber, no entanto ainda não conseguiram se distanciar completamente do exercício da pedagogia de transmissão e 
transpor a lógica da linearidade. A adaptação do ambiente presencial para o cenário virtual ainda é um aspecto forte na modalidade online. Os 
entrevistados percebem que a colaboração é uma estratégia didática que media a construção do conhecimento acadêmico e que existe a 
necessidade do desenvolvimento das competências técnicas do professor para o trabalho online.  Três elementos devem ser entendidos se 
pretendemos desenvolver a aprendizagem online: 1. A pessoa social deve ser reconhecida como o centro do processo de aprendizagem; 2. A 
pessoa que aprende deve entender que o outro é importante; 3. Processos coletivos são importantes para a construção do conhecimento. Outro 
ponto importante que foi destacado na pesquisa é que alguns professores buscam identificação de seu papel social como tutor em algum 
referencial teórico que dê suporte ao trabalho docente na educação online, pois, entendem que a interatividade é um elemento estratégico na 
didática da educação a distância, sem a qual o fórum e a construção do conhecimento não acontecem. Desta forma, sinalizaram a importância da 
mediação docente e do desenvolvimento das habilidades nesse sentido para o trabalho online. Concluímos que a docência online necessita de 
uma pedagogia específica que compreenda o mundo, as relações e a educação através da perspectiva da complexidade, da interatividade e do 
conhecimento significativo.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta, por meio de um relato de experiência, como o letramento pode auxiliar na alfabetização, mesmo daqueles alunos 
que apresentam dificuldade de aprendizado. Trabalha-se com o conceito de alfabetização e de letramento como conceitos indissociáveis e 
interdependentes, dado que alfabetizar só faz sentido quando ensinado por meio de práticas sociais, ou seja, com atividades de letramento, o que 
permite que o indivíduo desenvolva plenamente suas capacidades de leitura e escrita na sociedade. Foi realizada uma experiência empírica de 
letramento, por meio da qual foi acompanhada uma criança do 4º ano do ensino fundamental, que apresentava dificuldade de aprendizado, o que 
se fez no decorrer de um período de quatro meses. O acompanhamento foi realizado nos finais de semana, dedicando-se uma hora no sábado e 
uma hora no domingo. O uso do estudo de caso se justificou pelo fato desta metodologia permitir a análise aprofundada de uma unidade 
específica/individual, por meio de um intensivo acompanhamento que permitiu captar linguagens e significados fornecidos pelo sujeito 
investigado. Para tanto, a criança foi escolhida por conveniência, pois além de já se conhecer sua família, sabia-se que a criança tem apresentado, 
durante sua vida escolar, dificuldades de aprendizagem dos conteúdos escolares. Em contato com os pais, lhes foi feita uma proposta de 
acompanhamento à criança, como se fossem aulas de reforço. Foram explicados aos pais quais eram os objetivos da experiência empírica e do 
trabalho proposto. Feitas as devidas elucidações, a mãe assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo ainda a informação de que 
nem a criança nem os pais teriam suas identidades divulgadas. Deste modo, em nenhum momento do trabalho foi feita a identificação da criança, 
não mencionando seu nome nem dados pessoais. Mostrou-se que o letramento vem questionar uma visão equivocada de que, ao alfabetizar, seria 
necessária a utilização de textos sem sentido, fazendo com que o aluno repita várias vezes até que decore, como se o alfabetizando não tivesse 
nenhum tipo de conhecimento sobre leitura e escrita, como se apenas na escola, ele fosse apresentado de forma mágica ao mundo letrado. 
Evidenciou-se, portanto, que também na escola é necessário utilizar os recursos que o aluno traz, a fim de facilitar seu aprendizado, visto que este 
aluno muito antes de entrar na escola, já tem contato com diversas formas de escritas no seu dia a dia. Constatou-se que, mesmo tendo 
dificuldade de aprendizado durante sua vida escolar, em pouco tempo, a criança mostrou grande avanço no aprendizado, evidenciando que o 
letramento trouxe significado para o seu aprendizado. Contudo, o questionamento maior que se coloca, num momento de balanço final do 
trabalho realizado, volta-se para o fato de que inúmeras crianças vivenciam realidades semelhantes,  e não encontram solução para suas 
dificuldades pela impossibilidade de acompanhamento específico para suas demandas particulares. Afinal, será possível que a educação 
massificada realize procedimentos efetivos de letramento que permitam a superação das dificuldades enfrentadas pelas crianças?
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RESUMO

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar as contribuições da música para o processo de ensino e aprendizagem de alunos da pré-escola em 
uma escola pública em Santo Antônio do Descoberto/GO, na visão de duas professoras. Os objetivos específicos foram: verificar a relação 
existente entre a música e o desenvolvimento da oralidade e investigar os impactos que a música proporciona para uma aprendizagem 
significativa. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado primeiramente uma pesquisa bibliográfica embasada nas perspectivas de alguns 
teóricos, e também foi feita uma pesquisa de campo em escola de Educação Infantil. Durante a pesquisa de campo, foram observadas duas 
turmas, dessa forma foi possível contar com a participação de duas docentes como nossos sujeitos de pesquisa. Para obtenção dos dados dessa 
pesquisa, além do período de observação, utilizou-se o questionário como outro instrumento de pesquisa. Este questionário foi entregue para que 
as duas docentes respondessem. A partir dos dados obtidos na pesquisa de campo pelo questionário e também pela observação, foi feita a análise 
de dados utilizando a técnica de análise de conteúdo, dessa forma dividiu-se os dados em três categorias: o processo de formação docente e a 
música, a música e a prática docente e a música e o processo de aprendizagem. Foi possível verificar durante a análise de dados que existe ainda 
uma lacuna a ser preenchida na formação docente, pois foi constatado durante a nossa investigação, que as participantes da pesquisa não 
possuíam muitos conhecimentos sobre a música, podendo isso ser um fator que dificultava a utilização da música na sala de aula.  Foi constatado 
que na prática das docentes, a música não parece ser utilizada com uma finalidade pedagógica, e sim sendo muitas vezes utilizadas para reafirmar 
condutas e tarefa na sala de aula, como idas ao banheiro, hora do lanche, etc. Verificou-se ainda que a instituição de ensino não prioriza a 
utilização da música, dando mais relevância a outras atividades, ou disciplinas mesmo com a promulgação da Lei 11.769/2008 que outorga a 
obrigatoriedade da música na escola, parece que a mesma ainda não tem sido tratada com muita prioridade pelas instituições de ensino. 
Constatou-se que a utilização da música se bem aplicada pode ser bastante eficaz para aprendizagem dos alunos da pré-escola, no que diz respeito 
à aprendizagem de alguns conteúdos, ou no desenvolvimento da oralidade.
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RESUMO

O presente trabalho integra o projeto de pesquisa sobre as Contribuições de Anísio Teixeira para a Educação Integral Brasileira em andamento, 
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso realizado no âmbito da graduação em Pedagogia. Foi concebida através da necessidade de se 
refletir sobre questionamentos do mestre que ainda se parecem atuais por atravessarem seu tempo como a democracia, a laicidade, e a educação 
pública e de qualidade. O objetivo da pesquisa em curso e deste trabalho é analisar as contribuições de Anísio Espínola Teixeira para a formulação 
de propostas de educação integral na atualidade.  O estudo em questão encontra-se em fase inicial, mas já apresenta seus primeiros resultados. 
Além de traçar importantes marcos legais da educação Integral brasileira com breves aprofundamentos, serão analisadas algumas das grandes 
contribuições de Anísio Espínola Teixeira para estes na atualidade. Busca-se concretizar uma breve análise das correntes liberais, socialistas e 
conservadoras e suas influências ao longo da vida e da concepção polico-pedagógica do autor.  Finalizando com uma visão das ocupações 
escolares, em especial a do Instituto de Educação do Rio de Janeiro que defende condições dignas para o ensino de qualidade como a gestão 
democrática, pagamento dos funcionários, alimentação dos alunos e manutenção estrutural do prédio, prioridades discutidas ao longo da 
trajetória de vida de Anísio, também patrono da instituição. Esta pesquisa quantitativa tem a finalidade de analisar as contribuições de Anísio 
Espínola Teixeira para a formulação de propostas de educação integral na atualidade. Ainda em fase de conclusão, foi encontrada grande 
influência de Anísio nas escolas de educação integral e na concepção do que é a mesma se caracterizou. Destaca-se a escola Parque, em especial a 
Escola Carneiro Ribeiro em Salvador Bahia, como objeto de estudo para que se possa definir o que ocorreu na busca do ensino em um horário 
ampliado. Em todo o trabalho buscou-se referências atuais e respaldo nas leis, em especial na lei de diretrizes e bases da educação. Por fim, cabe 
mencionar que o referido projeto utiliza os estudos e o referencial teórico de autores como: Moacir Gadotti, Anísio Teixeira, Clarice Nunes e 
Antonio Gramsci.
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RESUMO

Esta pesquisa situa-se no campo de estudos sobre a inclusão na educação básica e busca compreender o processo de alfabetização de alunos com 
Síndrome de Down que frequentam o ensino fundamental em escolas regulares da rede municipal de Contagem. Além disso, o estudo busca 
identificar o processo de alfabetização para alunos com Síndrome de Down; analisar se está sendo feita a inclusão destes alunos nas escolas; 
analisar a intervenção da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), se tem cooperado para a alfabetização desses alunos e como tem 
sido essa intervenção; caracterizar as dificuldades dos alunos com Síndrome de Down durante o processo de alfabetização. Foram utilizados como 
referencial teórico os autores Gonzalez, Glat, Azevedo e Bueno. Conforme os estudos realizados, o aluno com síndrome de Down pode ser inserido 
no sistema de ensino em tenra idade e ser alfabetizado. A pesquisa é de abordagem qualitativa e utilizou-se como instrumento de coleta de dados 
a observação, anotações em caderno de campo, entrevista semiestruturada e o registro através de fotografias. A pesquisa foi realizada em uma 
escola municipal da rede de ensino da cidade de Contagem, Minas Gerais, em uma turma do quinto ano do ensino fundamental. Os sujeitos da 
pesquisa são: uma menina diagnosticada com Síndrome de Down que está regularmente matriculada no quinto ano do ensino fundamental, seus 
professores, o profissional de apoio que a acompanha durante as aulas e o professor especializado da sala de AEE. Como resultados parciais da 
pesquisa, identificamos que a aluna não acompanha plenamente os conteúdos e atividades de ensino e aprendizagem do quinto ano do ensino 
fundamental, apesar de demonstrar interesse pelos estudos e gostar de fazer as atividades propostas pelos professores. Os professores, na 
maioria das vezes, oferecem a aluna atividades de colorir, por não acreditarem na sua capacidade em desenvolver o que é proposto à turma. 
Durante o período de observação percebemos que a profissional de apoio começou a elaborar atividades de alfabetização, pois a aluna ainda não 
concluiu esse processo e a família tem grande interesse em ver a filha alfabetizada. As atividades de escrita que realiza mostram que possui certa 
compreensão de que a escrita representa a fala. Além disso, a aluna está se desenvolvendo no processo da leitura, realizando uma leitura silabada 
dos textos. Escuta com atenção os textos lidos pelo apoio e é capaz de recontá-los oralmente. A família da aluna tem uma participação ativa na 
sua educação, cobrando dos professores e da coordenação da escola a produção de atividades para a filha.
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RESUMO

O estudo teve como objetivo geral analisar quais são as principais facilidades e dificuldades encontradas por três alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do 1º seguimento, de uma escola pública do Distrito Federal, no processo de aprendizagem. Os objetivos específicos foram 
estabelecidos como: verificar se a relação professor e aluno pode ser uma das dificuldades encontradas pelos alunos pesquisados no processo de 
aprendizagem; identificar se as ações afetivas da professora interferem na aprendizagem dos alunos; compreender se as condições 
socioeconômicas dos alunos influenciam nas dificuldades e facilidades encontradas no processo de aprendizagem. Como procedimento 
metodológico, foi escolhida a pesquisa de campo de natureza qualitativa, sendo a mais viável, pois tem como objetivo observar e interpretar o 
objeto do estudo com mais eficácia. Foi embasada em pensamentos teóricos. Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 
Com aplicação de entrevista semiestruturada, na qual contou a participação de três alunos colaboradores. Os instrumentos usados para coletar os 
dados foram a entrevista e a observação. Para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Segundo Bardin 
(2011), a análise de conteúdo está implicitamente ligada às categorias, ou seja, é o momento da passagem dos dados brutos para os dados 
organizados, é a hora de colocar cada item em seu devido lugar. Diante dos problemas colocados, percebeu-se que vários fatores estão associados 
às dificuldades encontradas na educação de jovens e adultos como: problemas sociais, culturais e econômicos. Entretanto, a modalidade da EJA 
traz algumas possibilidades, tais como: terminar os estudos de forma mais rápida, conseguir salários mais altos entre outras. Dos questionamentos 
resultantes da pesquisa pode-se inferir que as principais dificuldades e facilidades, que foram explanadas no desenrolar da pesquisa, apresentam 
uma vasta responsabilidade para todos que estão envolvidos no processo educativo. Desse modo, favorecendo uma aprendizagem significativa em 
prol do benefício alheio, em especial a EJA, que tem como característica maior atender pessoas que não tiveram acesso à escola no tempo 
correto. Os dados apontaram que as principais facilidades e dificuldades encontradas por esses alunos estão relacionadas com a escrita, leitura e a 
matemática. Foi possível notar ainda que a relação professor-aluno não dificulta a aprendizagem em sala de aula, pelo contrário, contribui com o 
aprendizado dos educandos. A relação estabelecida entre o professor e os alunos é bastante significativa. Verificou-se que as ações afetivas do 
professor são permeadas com carinho e dedicação. Dessa forma interferindo no aprendizado dos alunos de maneira positiva. Os dados coletados 
mostram que são vários os motivos que levam a não permanência dos jovens e adultos na escola. Os problemas estão relacionados a diversas 
questões, como o trabalho, família e também a fatores sociais, econômicos, e dificuldades na aprendizagem. Assim, percebeu-se que apesar dos 
avanços na educação, ainda, é fundamental Políticas Públicas que deem um suporte maior para o ensino da Educação de Jovens e Adultos.
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RESUMO

O presente trabalho trata da importância das brinquedotecas hospitalares, sendo este um direito assegurado pela Lei n°11.104 de 21 de março de 
2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em 
regime de internação. A referida pesquisa buscou refletir sobre a importância das brinquedotecas hospitalares para o tratamento de crianças 
internadas em hospitais públicos no Município de Belém do Pará. O caminho metodológico caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica com 
abordagem dedutiva e análise qualitativa. Utilizou-se de registros fotográficos como forma de ilustrar diferentes espaços de brinquedotecas 
hospitalares. A lei nº 11.104 de 21 de março de 2005 e autores como: Friedmann (1992), Kishimoto (1992), Wajskop (2007), Almeida (2005), Jardin 
(2003), Cunha (2001, 1997 e 1992), Gimenes e Teixeira (2011), Teixeira (2007), Gimenes (2011), Brougère (2001), Matos e Mugiatti (2007), Santos 
(2000), Fortuna (2007), Laranjeira (2007), Viegas (2007) entre outros autores que foram nossas referências na construção da pesquisa 
bibliográfica. Podemos considerar que a brinquedoteca hospitalar, tende a oportunizar as crianças internadas uma melhor qualidade de vida 
apresentando, inclusive, indicativos de resultados positivos na recuperação e mesmo na cura dessas crianças. Conclui-se que é inegável a 
importância da brinquedoteca hospitalar, para amenizar o sofrimento das crianças que estão passando por tratamento hospitalar. Apesar de 
terem suas rotinas de vida modificadas em função da doença, participar de brincadeiras no espaço da brinquedoteca hospitalar modificam seus 
comportamentos emocionais, ficam mais calmas, aprendem a controlar o medo, começam a aceitar o fato limitador de suas ações, reagem 
melhor organicamente às sessões de quimioterapia e o de melhor é que passam a criar ótimas expectativas para si e para a família O déficit de 
brinquedoteca nos hospitais é o resultado da falta de fiscalização e cobrança da parte da vigilância sanitária, órgão responsável pelo cumprimento 
da Lei n°11.104 e também não podemos eximir a responsabilidade da sociedade e da própria família em procurar os meios legais e exigir dos 
diretores hospitalares que cumpram com a legislação. Sendo está uma obrigação solidária de todos nós. A humanização da população é necessária 
ao confronto com a realidade. A informação ainda é o único remédio capaz de curar a discriminação e a ignorância. A solidariedade ao próximo 
também nos realiza.
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RESUMO

O projeto propôs pesquisa com alunos de graduação de Pedagogia da Estácio Petrópolis. O estudo problematizou a leitura a partir das relações 
leitor / texto/ contexto e apresentou como objetivos compreender como se dão os processos de subjetivação - objetivação em torno do ato de ler 
como prática histórico-cultural em diversos espaços- tempos; perceber a interferência das práticas culturais no processo cognitivo da leitura, em 
sua dimensão cultural e coletiva; ampliar conhecimentos dos alunos do curso de Pedagogia no campo das práticas sociais de leitura. Partiu da 
hipótese de que a compreensão do sentido da leitura e as relações positivas estabelecidas entre leitor/ texto/contexto, garantem melhor 
formação ao professor, aluno do Curso de Pedagogia. O referencial teórico sustentou-se em Morin(2000), Bakhtin(1992), Lajolo(1994), 
Benjamin(1994), Chartier(1996), Canclini(1996), Manguel(1997), Triviños(2006), dentre outros.De concepção fenomenológico-dialética,a pesquisa 
qualitativa sustentou-se na fenomenologia de Husserl e no materialismo dialético de Marx (Triviños, 2006), já que considera a intencionalidade do 
sujeito que lê, no caso graduandos de Pedagogia, aliada a uma concepção científica da realidade busca esclarecer as questões através do 
contraditório, a fim de transformá-la. Revisão bibliográfica realizada no primeiro semestre, permitiu elaborar atividades de inserção em campo, no 
segundo semestre de trabalho (2016.1), na UNESA Petrópolis, quando se levantou, através de instrumentos apropriados, dados referentes a 
práticas de leitura de alunos de vários períodos de Pedagogia,num total de 36 alunos, em oficinas oferecidas a voluntários. A narrativa da história 
de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escrita por Men Fox, ilustrada por J. Vivas, abriu reflexão sobre a temática da leitura, da memória, da 
leitura de mundo. Levantaram-se questões sustentadas por 3 categorias: leitura e processos de objetivação/subjetivação, conceito de leitura; 
práticas culturais e processo cognitivo de leitura. E a terceira, conhecimento das práticas sociais e tempos e espaços de leitura. Os alunos 
integraram dois grupos: de 1º ao 4º períodos, mais novos no Curso e mais antigos- do 5º ao 8º períodos. Em relação à 1ª.categoria, o primeiro 
grupo de alunos (15) afirma ter apreciado o texto, sem dificuldade na interpretação. Não relacionam o texto a experiências próprias. 
Desconhecimento da relação entre leitura e processos de objetivação/subjetivação. A maioria afirma gostar de ler, entende leitura como 
conhecimento, processo de ler e entender o que leu. Quando não entendem, alguns desanimam.Outros insistem na leitura, até encontrar 
possibilidades de compreensão.Não percebem sua importância como oportunidade de relação entre o texto  e o contexto em que vivem. O 2º 
grupo(21) apreciou o texto,explorou diferentes aspectos da narrativa, com destaque para o conceito de memória e sua relação com emoção e 
afetividade. Associou o conceito de leitura a tudo que permite conhecer o mundo. Em relação à 2ª. Categoria, no 1º.grupo, percebeu-se ausência 
do hábito de leitura.Ler para cumprir atividades do Curso. Reconhecem a leitura como hábito a  ser despertado na família. Alegam falta de tempo 
e dificuldade de compreensão nas leituras definidas pelos professores. No 2º grupo, alunos percebem necessidade de estímulo precoce à leitura. 
Manifestam experiências para além das atividades acadêmicas. Em relação à 3ª. Categoria, o 1º grupo não percebe a leitura como prática social. O 
2º grupo já traz este conhecimento, reconhece a prática de leitura como garantia de melhores resultados na formação. Assim, confirma-se a 
hipótese lançada. No início do Curso, grande dificuldade em construir o hábito de leitura. Ao final, apesar de muitos não gostarem de ler, já que  
em algumas disciplinas a leitura é maçante, mecânica, desligada da realidade, grande parte do grupo tem consciência de sua importância, 
aproveitando tempos/espaços que encontram para ler. Desafio à formação.
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RESUMO

Na atualidade, os diferentes meios de comunicação têm veiculado o trabalho de diferentes iniciativas sociais e educativas que usam a música para 
buscar mudar, de alguma maneira, a realidade de crianças, jovens e adultos de uma determinada comunidade, contribuindo com seu 
desenvolvimento como cidadão atuante na sociedade na qual está inserida, oferecendo oportunidades para seu crescimento. É, portanto, 
partindo desta realidade, que esta pesquisa se edificou com o objetivo de investigar como a educação musical pode contribuir com a inclusão 
social de crianças em situação de vulnerabilidade social. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, em forma de 
estudo de caso. O estudo foi desenvolvido em uma ONG do DF que desenvolve projetos educativos por meio da música. O objetivo da instituição é 
contribuir socialmente com crianças em situação de vulnerabilidade social, dando-lhes, também, a oportunidade de desenvolverem competências 
profissionais no ramo musical. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa a entrevista semiestruturada e o grupo focal. Este foi 
desenvolvido com sete crianças atendidas pela ONG e aquela foi realizada com a vice-presidente da instituição. A análise dos resultados permitiu 
verificar que, para a vice-presidente, a música tem o poder de transformar a vida das pessoas, influenciando a mudança de comportamento e de 
personalidade e contribuindo para a aprendizagem da criança. Isso porque, as propostas de ensino da ONG são baseadas em métodos que 
provocam dos alunos todo o interesse por aprender música e de renovarem-se através dela. Estas mudanças descritas são observadas pela equipe 
pedagógica por meio de práticas avaliativas do próprio trabalho, por meio das quais se busca observar o histórico comportamental da criança, sua 
participação no projeto, seu relacionamento com os pares e as características pessoais de cada uma.  Já para as crianças, a música favorece o 
processos de socialização e comunicação, lhes permite um futuro profissional e os ajuda a desenvolver a capacidade de análise crítica do contexto 
vivenciado. Assim, verifica-se que a ONG tem obtido sucesso no cumprimento de seus objetivos, pois tem-se observado mudanças 
comportamentais das crianças, a diminuição no índice de ociosidade de crianças e a qualificação profissional e colocação no mercado de vários 
jovens que participam do projeto. Com isso, denota-se que, neste caso estudado, o projeto tem alcançado a dimensão social da arte, pois, além de 
alcançar os objetivos de produção, expressão e estética em arte, a música tem favorecido mudanças sociais, subjetivas e econômicas naquele 
espaço social.
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RESUMO

Por acreditar que o livro didático pode ser um poderoso aliado no trabalho diário do professor em sala de aula é que nesta pesquisa foi proposto 
observar: O professor utiliza o Livro Didático de Língua Portuguesa para ensinar Ortografia? Se utiliza, como se dá o seu uso? Se não utiliza, que 
outros recursos o professor faz uso para ensinar a ortografia? Dessa forma, o objetivo geral consistiu em verificar o tratamento dado à ortografia 
pelos professores em sua prática, observando até que ponto alunos do 4º ao 5º ano conseguem aprender regularidades e irregularidades 
ortográficas.  No tocante aos objetivos específicos, buscou-se: verificar se os professores utilizam o livro didático nas aulas de ortografia; verificar 
até que ponto os alunos compreendem os exercícios de ortografia do livro ou das atividades produzidas pelo professor; identificar as principais 
dúvidas demonstradas pelos alunos na realização das atividades de ortografia e explicitar a relação aluno/livro com intervenção e sem 
intervenção. Esta pesquisa tomou como referencial teórico principal, os estudos desenvolvidos por Morais (1998), além do trabalho de Alvarenga 
(1993). Morais (1998) apresenta a organização da norma ortográfica de nossa língua. Os casos em que é possível prever uma regra –
Regularidades – e as normas ortográficas convencionadas em que não há uma regra para seu uso, denominadas irregularidades. Segundo 
Alvarenga (1995), as formas construídas pelos aprendizes, consideradas como erro pelo sistema social, não são senão o resultado de hipóteses de 
como funciona o sistema ortográfico. O método da referente pesquisa consistiu em observações etnográficas a partir das quais, durante um 
período de 3 meses, foram investigadas as estratégias adotadas para o ensino da ortografia. O trabalho de campo foi realizado em duas escolas 
públicas. Nestas escolas foram acompanhadas duas turmas de 4º e 5º anos. Ao final das observações, identificou-se que não havia um ensino 
sistemático da ortografia nas salas de aulas do 4° e 5° ano. Além disso, foi constatado que o livro didático não era trabalhado efetivamente. As 
professoras preferiam trabalhar ortografia com as atividades que elas mesmas produziam. Conclui-se que a ortografia vem ocupando um papel 
secundário no ensino da Língua Portuguesa. Outro dado significativo sugerido pela investigação é que os professores não têm clareza sobre o que 
seriam regularidades e irregularidades ortográficas.
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RESUMO

O texto analisa as práticas pedagógicas presentes na Educação Infantil no Município de Vitória tendo como foco as temáticas de gênero e 
sexualidade e os possíveis desdobramentos na formação de meninas e meninos no âmbito escolar. Objetiva problematizar como as práticas 
pedagógicas relacionadas com o gênero e a sexualidade influenciam a formação de educandos e educandas nos Centros de Educação Infantil de 
Vitória. Justifica-se pela necessidade de a escola inserir o debate de gênero e sexualidade nos processos formativos de professores/as em especial 
na educação infantil. Sua realização partiu dos procedimentos de um estudo de caso, com a opção de uma pesquisa qualitativa e exploratória, 
tendo como campo de coleta de dados duas escolas de educação infantil. Contribuíram para a realização da pesquisa 39% do total de 
professores/as que atuam na educação infantil nas escolas pesquisadas e 100% das pedagogas.  As observações foram realizadas em nove salas de 
aula, cinco em uma escola particular e quatro numa escola pública. Os resultados da pesquisa apontam que, em relação à conceituação de gênero, 
grande parte dos/as entrevistados/as o definem como a dos gêneros textuais e/ou gramaticais. Aparentemente, o que os discursos tentam 
expressar, de forma deliberada, é que as crianças “descobrem” como ser meninos e meninas também durante a Educação Infantil. As professoras 
confundem a questão de gênero com a orientação sexual. Esses conceitos e sua manifestação na vida social e, obviamente, na escola, estão 
interligados, impactam e são impactados em um processo relacional, mas cada um designa uma dimensão da sexualidade humana. Quando 
perguntadas/os sobre sexualidade, as respostas das/os professoras/es são bem variadas, ecléticas em seu conteúdo. Ao ouvirem a palavra 
“sexualidade”, algumas respiram fundo antes de iniciar a resposta, que só vem após uma breve pausa. Outras ficaram com o rosto avermelhado e 
algumas mudaram suas expressões faciais para uma de extrema seriedade. Ao que parece, existe uma diferença evidente entre as duas escolas 
pesquisadas. Vimos que, na escola particular, a maior parte das professoras afirmou que não se ensina menino a ser menino nem a menina a ser 
menina, apresentando, em suas falas, palavras como “involuntariamente”, “ensinar, não” e “eu não bato nessa tecla”. Na instituição pública, a 
maior parte de professoras/es afirmam que a escola ensina os meninos a serem meninos e as meninas a serem meninas, em alguns discursos 
utilizando palavras como “com certeza” e “claro que sim”. No que se refere ao planejamento das atividades para as turmas, a diversidade sexual 
não é um fator decisivo. Os discursos afirmam considerar os meninos e as meninas durante o planejamento das atividades, mas as práticas dizem 
o contrário, mostram pouco planejamento não somente no que atende à diversidade sexual. A sexualidade aparece como tema nas escolas na 
forma de “educação sexual”, que possui como uma de suas linhas de raciocínio a exposição da reprodução, abordada com uma ênfase 
predominantemente biológica. Conclui-se que gênero e sexualidade ainda não são considerados questões relevantes nas escolas de Educação 
Infantil. Pouco é trabalhada a informação e a formação sobre esses temas. Atualmente, adota-se uma lógica similar à da medicação: no momento 
em que surgir uma tensão relacionada com o gênero e/ou a sexualidade elabora-se uma possível solução, o que abala diretamente as estruturas 
da prática pedagógica. As atividades para as crianças pouco são pensadas em uma lógica de equidade, e os docentes continuam, na maioria das 
vezes, a utilizar exemplos e representações de gênero e sexualidade que contribuem para validar um modelo ainda hegemônico de família: 
patriarcal, machista e hierárquica.
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RESUMO

Para esta pesquisa, o objetivo geral foi investigar se a forma como é feita a inclusão do aluno com Paralisia Cerebral em sala de aula está 
contribuindo para a sua aprendizagem. Teve como objetivos específicos: identificar se as estratégias pedagógicas que a professora utiliza com o 
aluno com Paralisia Cerebral em sala de aula estão favorecendo a sua aprendizagem; e verificar se a formação do professor atende as suas 
expectativas para lidar com o aluno com PC. Atendendo ao primeiro objetivo específico da pesquisa, cabe dizer quando uma escola tem como uma 
das suas maiores prioridades a inclusão de alunos fica mais fácil transferir a estratégia posteriormente à prática educativa nas salas de aula. Desta 
maneira a escola deve sempre estar disposta com a mudança, com a modificação da cultura e da organização da escola. Seguindo o segundo 
objetivo deste estudo, o professor ter a formação não é o suficiente é preciso que as escolas estejam empenhadas a vencer as barreiras impostas, 
por ela mesma, a educação inclusiva, haja vista que toda comunidade escolar deverá estar empenhada a vencer as barreiras impostas, por ela 
mesma, a educação inclusiva, haja vista que toda comunidade escolar deverá estar disposta e aberta as mudanças que favorecem o avanço no 
processo. Os dados obtidos através da observação revelam que a docente encontra dificuldades moderadas nesse novo desafio. As ações e falas 
da professora nem todas condizem com a fala dos autores pesquisados, pode-se perceber também que todos na escola trabalham buscando o 
melhor do coletivo e não do individual. Ao finalizar a entrevista de campo além de se conhecer a realidade e um pouco de como a professora desta 
escola trabalha tivemos um ganho enorme em relação ao conhecimento. Sendo assim, não se pode deixar de enfatizar, a urgência dos professores 
estarem bem preparados para desenvolver o seu trabalho em sala, a fim de promover interação; considerando suas experiências e o seu contexto 
social, repensando sempre sobre sua prática. Tal reflexão, por meio desta pesquisa nos permitiu pensar e registrar essa temática de forma a 
continuar a pesquisar sobre o assunto futuramente.

E-mail para contato: rosalinasedf@gmail.com IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Autor(es) Jaqueline Rodrigues Silva; Rosalina Rodrigues de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): Inclusão. Surdez. LIBRAS. Práticas pedagógicas.

Título: INCLUSÃO DO ALUNO COM SURDEZ 164

RESUMO

O estudo busca abordar a inclusão do aluno com surdez. O objetivo geral do estudo foi o de analisar de que forma tem sido realizado o processo 
de inclusão do aluno com surdez. Para tanto, também estabelecemos os objetivos específicos sendo que no primeiro buscamos identificar se o 
processo de graduação do pedagogo favoreceu a construção de competências necessárias para o trabalho com o aluno com surdez em sala de 
aula e o segundo objetivo que foi o de verificar de que forma a professora trabalha as práticas de inclusão de modo a atender as especificidades do 
aluno com surdez. Com relação à metodologia utilizada, optamos pela pesquisa com abordagem qualitativa, elegendo a pesquisa bibliográfica e de 
campo, tendo como instrumentos a entrevista e a observação para coleta de dados. Nosso sujeito de pesquisa foi uma professora regente de uma 
turma do 1º ano do ensino fundamental. Na nossa análise e interpretação dos dados utilizamos a categorização. Durante a análise dos dados 
obtidos por meio da entrevista e das observações surgiram duas categorias. A primeira foi referente aos aspectos relevantes relacionados ao tema 
inclusão na formação do pedagogo. E a segunda categoria foi referente às praticas pedagógicas do docente no processo de ensino e aprendizagem 
do aluno com surdez.  Partindo do nosso objetivo geral, constatamos que  o processo de inclusão do aluno com surdez na escola é realizado 
naturalmente, pois o educando faz uso de aparelhos auditivos e não usa a LIBRAS para se comunicar, sendo assim possui  uma boa comunicação. 
Com relação ao primeiro objetivo específico observamos que o processo de graduação deixa vácuos na formação inclusiva do pedagogo. O tema 
parece ser trabalhado somente por meio de palestras e eventos formais. Deste modo, torna-se necessário uma especialização na área de 
educação inclusiva para que o tema possa ser compreendido e praticado de fato pelos educadores. A professora entrevistada apesar de não 
possuir nenhuma especialização na área de educação de surdos ou educação inclusiva, aparenta ter consciência do seu papel em sala de aula com 
relação aos alunos que possuem algum tipo de deficiência. No que diz repeito ao nosso segundo objetivo, que são as estratégias didáticas 
utilizadas em sala, sublinha aspectos relevantes para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos em especial a do aluno que possui surdez 
moderada. Neste processo o professor é facilitador e as práticas pedagógicas do mesmo contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno. Observamos que em sala de aula a professora busca um contato mais visual com aluno, procurando sempre falar com o rosto na direção 
mesmo. Talvez pelo fato de o aluno fazer o uso de aparelhos auditivos e acompanhamento fonoaudiológico não há a necessidade de 
preocupações com relação aos aspectos linguísticos do mesmo em sala de aula. Após a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo foi 
possível observar que a surdez não interfere de modo algum no cognitivo do aluno e a inclusão do educando está diretamente ligada às ações e a 
postura do professor diante das diferenças.
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RESUMO

O presente trabalho buscou investigar sobre o processo de leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e sua importância em instituições 
educacionais, no Município de Petrópolis (RJ).  Apresentou como objetivos verificar o papel do professor quanto ao incentivo e desenvolvimento 
da leitura e escrita, bem como a importância que contos, fábulas e outros gêneros textuais têm na vida de seus alunos. Para isso, partiu-se da 
hipótese de que a leitura é importante não apenas para que a criança possa decodificar o que está escrito e saber ler corretamente, mas para que 
ela possa ler e compreender o que está lendo. A fim de esclarecer melhor tais questões e aprofundar a temática, foi realizada revisão bibliográfica 
através dos estudos de Aranha (1996), que apresenta abordagem sobre a formação do educador; Abramovich (1997); Bagno (2008), ao abordar a 
questão do preconceito linguístico, apontando alguns mitos como explicações do por quê o aluno consegue aprender ou não; Bakhtin (2011), ao 
conceituar a leitura como interação entre sujeito e meio; Bettelheim (2007), ao destacar a importância dos contos na vida das crianças; Jolibert 
(1996), que aponta toda a estrutura do ato da escrita; além de Lüdke e André (1986), Minayo (1994), Piaget (2002), ao apresentar o 
desenvolvimento do sujeito e a evolução do processo de construção da linguagem, dentre outros. O trabalho assumiu a concepção
fenomenológico-dialética de pesquisa, pois sustenta-se na intencionalidade do sujeito - pesquisador quanto à escolha da temática, do problema de 
investigação, bem como quanto à maneira de abordar as questões de investigação. Percebe-se a concepção dialética, por buscar explicações 
coerentes e concretas capazes de transformar a realidade. Por se tratar de pesquisa qualitativa, preocupa-se com um nível da realidade não 
quantificado, trabalhando com os significados das ações e relações humanas. O estudo teórico realizado despertou interesse de conhecer, na 
prática, como a prática de leitura vem ocorrendo, na Educação Fundamental. Foram selecionadas duas escolas do município de Petrópolis – uma 
pública e outra da rede privada, para a coleta de dados. Foram utilizadas as estratégias de observação descritiva e analítica, além das entrevistas 
semi-estruturadas, que se estruturaram em três categorias previamente definidas - formação docente, ação docente em direção ao estímulo à 
leitura e escrita, e importância dos contos, fábulas e outros gêneros literários na formação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Como resultados, a pesquisa revelou que, o processo de desenvolvimento da leitura, não está apenas na escola, mas encontra-se também na 
família, e julgam que a leitura é primordial para sua profissão, para a ampliação de seus conhecimentos. Levam em consideração a leitura de 
mundo de seus alunos, e buscam interagir e criar um ambiente leitor para todos os seus alunos, levando diversificados tipos de texto para eles. A 
hipótese foi confirmada, pois a leitura não serve apenas para o aluno decifrar e conseguir ler corretamente, mas também para que consiga 
entender o que o texto está dizendo. Além dessa hipótese, segundo as pesquisas, a leitura é importante para que a criança desenvolva sua 
criatividade e imaginação, e passe a entender algumas questões relacionadas ao seu cotidiano.
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RESUMO

Sabe-se que a Matemática, na concepção de muitas pessoas, é sinônimo de dificuldades na aprendizagem e muitos são os que chegam ao
desinteresse pela disciplina. A didática dispõe de várias maneiras de se ensinar, o que pode tornar mais significativo o aprendizado da Matemática. 
Um ensino de qualidade requer a valorização do contexto social e histórico, bem como a valorização da identidade cultural do aluno. Assim, torna-
se relevante a pesquisa sobre o tema apresentado, considerando que desde a Educação Infantil a Matemática pode ser trabalhada de forma 
significativa e contextualizada, de modo que o aluno entenda que o que está aprendendo é notável, perceptível, palpável em seu cotidiano, 
levando-o assim a dar significado ao estudo dos conteúdos matemáticos desde a Educação Infantil. Este trabalho aborda as metodologias
utilizadas no ensino da Matemática na Educação Infantil. O mesmo traz como problema da pesquisa: como se caracteriza a metodologia do Ensino 
da Matemática na Educação Infantil em uma escola da rede pública do município de Vila Velha, ES? Seu principal objetivo foi investigar o processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na qual a metodologia 
utilizada foi o estudo de caso e os sujeitos envolvidos foram uma pedagoga, duas professoras e os alunos de uma turma de cinco anos. Os 
instrumentos utilizados foram as observações e questionários. Por meio desta pesquisa chegou-se aos seguintes resultados: as metodologias com 
jogos, brincadeiras e materiais concretos auxiliam de forma positiva no aprendizado da Matemática na Educação Infantil, bem a consideração da 
realidade do educando e sua cultura. Os alunos aprendem através da resolução de problemas, da aprendizagem algarítimica e aprendizagem de 
conceitos. A formação continuada contribui para o desenvolvimento de metodologias e reflexão sobre a prática docente. A utilização de 
metodologias com jogos, brincadeiras e materiais concretos auxiliam de forma significativa no aprendizado do aluno da Educação Infantil, 
proporcionando aulas dinâmicas, melhor rendimento escolar e melhor contextualização do ensino à realidade do aluno, pois nas idades referentes 
à esta modalidade da Educação Básica, as crianças ainda não conseguem raciocinar de forma abstrata, necessitando de contextualização por meio 
do manipulável, concreto, bem como da consideração de sua realidade vivenciada.
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RESUMO

A educação inclusiva garante a todos os alunos, com ou sem deficiência, igualdade de condições e direitos, de modo que todos possam romper 
com as barreiras físicas ou arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e sociais ainda presente nos dias atuais. Nessa perspectiva da inclusão, os 
alunos com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) têm cada vez mais frequentado as escolas, e estudos realizados mostram que os professores 
se sentem despreparados para receber o aluno com TEA e demonstram preocupação em como incluí-los devido ao fato de não terem uma 
formação adequada e apoio específico para atendê-los juntamente com os outros alunos na sala de aula. Os estudos mostram ainda que os 
professores concordam que esse aluno necessita de adaptações de conteúdo e estratégias de ensino, porém demonstram dificuldades em planejar 
atividades específicas, assim como atividades que promovam a inclusão tanto no relacionamento professor-aluno, como do aluno com os outros 
alunos e o ambiente escolar. Considerando esse contexto, o presente estudo tem como objetivo discutir e problematizar as necessidades e 
reflexões do professor diante da inclusão de alunos com autismo na rede regular de ensino, atentando-se para as suas maiores dificuldades e 
desafios cotidianos através de uma pesquisa bibliográfica envolvendo leituras de diversas fontes, análise do tema a ser desenvolvido, bem como 
sua proposta, seus objetivos e a determinação do problema de pesquisa, organizando essas ideias em um texto coeso e coerente. Em todas as 
pesquisas estudadas foi possível compreender a importância da inclusão de crianças autistas em escolas regulares para atender não só a legislação 
vigente, mas também possibilitando socializá-las através de atividades diárias, provocando experiências com intuito de torná-las mais 
independentes e realizando a inclusão de uma forma efetiva, baseada em suas quatro condições: autonomia, independência, empowerment e 
equiparação de oportunidades. Diante da heterogeneidade da sociedade não cabe mais a prática docente tradicional que não leva em 
consideração as diferenças entre os alunos, é primordial adequar-se às mudanças ocorridas com a inclusão de crianças com NEE e estar atentos 
para atender a esses alunos com determinação e afinco para que possam desenvolver-se e garantir novas conquistas apesar de suas limitações e 
desafios diários, montando estratégias para a efetivação do aprendizado. É importante fazer uma preparação do ambiente escolar para receber 
em todos os aspectos esses alunos, inserindo-os no cotidiano e nas práticas pedagógicas de forma que possam desenvolver habilidades e 
competências em conjunto com as demais crianças, cada um com suas especificidades, fazendo as adaptações curriculares necessárias. Apesar de 
todas as barreiras, dificuldades e limitações, podemos perceber como as leis contribuíram para a inclusão dos alunos com autismo na rede regular, 
garantindo seus direitos e criando igualdade de condições. Percebemos ainda, o interesse por parte dos professores em buscar a sua mudança de 
estratégias e a modificação do ambiente para incluir esse aluno, contribuindo para a sua aprendizagem, preparando para a vida e para o mercado 
de trabalho e ainda criando condições para o seguimento de seu processo educacional.
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RESUMO

Este trabalho traz como objetivo primordial apresentar o cinema como ferramenta no processo ensino-aprendizagem. Partimos do pressuposto de 
que o cinema pode propiciar formas críticas de reflexão a respeito das temáticas que o filme aborda, contribuindo significativamente para 
desenvolver e aprimorar o senso crítico que o sujeito tem de si e do meio sociocultural, político e educacional em que está inserido. Atualmente, 
não se constitui uma novidade a afirmação de que o cinema possui, dentre tantas outras coisas, um grande potencial didático a ser explorado no 
ensino, no entanto, os filmes não são usados convenientemente em sala de aula. Este trabalho tem como objetivo, portanto, discutir esta temática 
a partir de uma experiência em uma Instituição de ensino superior, com a participação de alunos de vários cursos de graduação, através de 
sessões de cinema. Em cada sessão foi definido anteriormente filmes que continham algum apelo temático, como globalização, desigualdade 
social e questões de gênero. As sessões resultaram em dados que foram analisados posteriormente. A metodologia utilizada foi a realização de 
questionário com perguntas abertas e fechadas antes do início da sessão. As perguntas voltavam-se para a temática escolhida. O objetivo era 
compreender a percepção que os envolvidos tinham com relação a temática abordada, esta percepção inicial seria confrontada com os 
depoimentos do grupo de discussão realizado ao final da sessão. O grupo de discussão foi mediado pelo responsável que estimulava na plateia a 
discussão sobre a temática e as cenas do filme, fazendo com que os integrantes percebessem onde estava contido o tema escolhido no filme. Para 
isso era realizado estímulos para que os temas fossem discutidos dentro da perspectiva do filme e suas cenas.   Como metodologia, foi realizada 
pesquisa descritiva, com procedimento técnico de levantamento. Diante dos dados observados, verificou-se a estreita relação entre o cinema e o 
aprendizado, reafirmando a importância do uso do cinema na educação.
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Título: O PAPEL DA GESTÃO DIANTE DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA: CONFLITOS E MEDIAÇÕES 167

RESUMO

O presente estudo trata da temática do papel da gestão diante da violência na escola e refere-se a pesquisa realizada como requisito parcial para a 
conclusão do curso de Pedagogia. O trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de caráter descritivo, por meio de um estudo de caso de 
uma escola da periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, que busca por meios de ações positivas, reduzir a violência no 
contexto escolar. O principal objetivo do trabalho foi, portanto, investigar uma escola, que tem conseguido lidar de forma positiva com a questão 
da violência neste ambiente, buscando evidenciar as estratégias de mediação da gestão nas situações de conflito existentes nesse espaço, analisar 
o papel do gestor frente a esses problemas e identificar as transformações em relação aos conflitos ocorridos na escola. Os resultados da pesquisa 
foram organizados em quatro categorias de análise: Caracterização dos atos de violência na escola; O papel do gestor no combate a violência na 
escola; A violência na escola e a relação com as famílias e os Projetos desenvolvidos pela escola com o objetivo de prevenir a violência. Foram 
utilizados como referenciais teóricos estudos que abordados assuntos tais como: conceitos de violência e suas concepções (CHARLOT 2006; 
SPOSITO 1998); as formas de prevenção (CHRISPINO E CHRISPINO 2002); as transformações ocorridas na escola em relação aos conflitos e a 
violência (SOUZA 2014; BRASIL 2000) e como a gestão escolar pode intervir nos casos de conflitos e/ou violência na escola (CARDOSO 2011; LIMA 
1996).  Trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Para tanto, foram realizadas oito entrevistas entre os meses de junho e agosto de 2015, 
com diferentes profissionais da escola, tais como: o diretor, a vice-diretora, a pedagoga do 1º turno, o pedagogo do 2º turno, a coordenadora do 
Projeto Mais Educação, uma professora do 2º ciclo e outra do 3º ciclo e com a assistente escolar (disciplinária), e que atuam junto com a direção 
nos casos de violência, além da pesquisa documental, feita através da análise dos livros de ocorrências e diários de bordo e também a observação, 
realizada em diferentes momentos e espaços. Na presente pesquisa constatou-se que a atual gestão, em parceria com a equipe pedagógica, 
professores, funcionários e com o apoio da família, tem conseguido diminuir significativamente os casos de violência na escola, por meio de 
algumas ações de combate e prevenção, desenvolvidas através de projetos como: Somos todos iguais, Patrulha Social e Programa Mais Educação. 
Além da boa relação com a família/comunidade. Foi possível perceber, também, que uma gestão escolar bem estruturada, fundamentada no 
princípio da democracia e do diálogo, que valoriza uma cultura de paz é um importante veículo de combate à violência escolar. Reafirmando, 
assim, a importância da gestão democrática e participativa, e que esta, esteja bem preparada para que tenham sensibilidade e abertura para 
trabalharem no sentido de promover as pessoas dentro do espaço escolar, valorizando suas vivências e percebendo as diferenças individuais. 
Sabemos que muitos são os desafios, mas eles não são intransponíveis.
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RESUMO

Atualmente, as relações de gênero e sexualidade são frequentemente discutidas nos meios mediáticos e no contexto social. Muitas vezes, tal tema 
é fruto de discórdia e perpassado por discursos concorrentes, elaborados desde instituições como a Igreja ao Congresso Nacional. Em meio a esse 
contexto, está a escola. Além de sua configuração multicultural, as Unidades Escolares são permeadas por diversas concepções e representações 
quanto ao assunto, uma vez que é composta por sujeitos provenientes das mais diversas formações culturais e sociais. Entretanto, consiste à 
gestão escolar conduzir e orientar práticas educacionais referentes ao tema. Assim, este estudo visa analisar como a gestão escolar vem 
trabalhando a questão de sexualidade e gênero na escola e como vem sendo o seu desenvolvimento no processo ensino/aprendizagem dos 
alunos. Para esses fins, então, foi feito uma entrevista numa Escola Municipal de Ensino Fundamental – Anos Iniciais de Ourinhos, São Paulo, 
situada no bairro Vila Brasil, periferia da cidade, com a equipe gestora e os pedagogos atuantes na coordenação. Com isso, elencaram-se bases 
para debater como este atual tema conflituoso, tanto na educação como nas políticas públicas, vem sendo norteado e discutido com professores 
polivalentes, já que essa orientação possibilita conhecer o discurso a ser proferido na ação pedagógica dos docentes. Como resultado, percebeu-se 
que o assunto até o referido momento nunca foi colocado em pauta nos horários de estudo, sendo trazido, algumas vezes, em momentos de 
resolução de conflitos. A coordenação e direção ressaltaram que possuem receio de discutir o assunto, pois, anteriormente, no processo de 
elaboração do Plano Municipal de Educação, existiram certas repressões do representante da Igreja Católica da cidade para a inserção de 
sexualidade e gênero no documento. Embora o Plano Municipal de Educação de Ourinhos não contemple a discussão, sabe-se que a escola deve 
possibilitar o desenvolvimento do pensamento crítico a partir da compreensão sobre as diferenças corporais e sexuais que culturalmente se cria na 
sociedade. Assim, vê-se a importância do profissional na construção de conhecimento que conduz o processo de reflexão que possibilitara ao 
aluno autonomia em escolher valores, portanto o professor tem de ampliar a visão de conhecimento para que não transmita suas crenças, valores 
e opiniões como verdades absolutas, algo passível de ser trabalhado pela equipe gestora.
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Título: O PAPEL DAS ASSEMBLEIAS ESCOLARES NO ENFRENTAMENTO DOS CONFLITOS E DA INDISCIPLINA ESCOLAR 168

RESUMO

O presente trabalho traz como problema de pesquisa a indisciplina escolar, sua cronificação e a dificuldade de seu enfrentamento pelas entidades 
competentes. Aponta como objetivos a) identificar os possíveis aspectos que influenciam o aumento e a banalização da indisciplina na Escola; b) 
explicar como a indisciplina pode se manifestar no comportamento dos alunos e c) apresentar possíveis soluções para amenizar o comportamento 
indisciplinado. Como procedimento metodológico, para a realização deste artigo foi feita uma pesquisa bibliográfica por meio de consultas a 
artigos de periódicos científicos e livros referentes ao tema, os quais permitiram que este trabalho tomasse forma e fosse teoricamente 
fundamentado. Cumpre notar que a pesquisa bibliográfica implica no vasto levantamento da bibliografia já publicada, tendo como finalidade 
permitir que o pesquisador entre em contato direto com o material escrito sobre determinado tema. Deste modo, justifica-se a presente pesquisa 
especialmente por buscar proporcionar mais conhecimento sobre a problemática da indisciplina escolar,  o que parece ser necessário à formação 
docente e a futura prática desse profissional. Constata-se que nas últimas décadas, a sociedade vem mudando significativamente, desde os 
aspectos sociais até os tecnológicos e essas mudanças sociais influenciam diretamente nos valores e no comportamento desses alunos, e as 
escolas por sua vez continuam com os mesmos conceitos e valores, exigindo que seus alunos continuem obedecendo à ordem sem questioná-la. O 
conflito está presente em toda a sociedade e nos indivíduos desde a infância, pois ele consiste na divergência de opiniões, nos hábitos e na 
maneira de se interpretar cada situação. Os seres humanos em uma sociedade passam por diferentes tipos conflitos interno e sociais que podem 
ocorrer a partir de coisas simples, como ir ou não ir a determinados lugares, em decorrência de situações mais complexas, como a definição de 
uma carreira profissional, e nos conflitos sociais desde um debate político até uma discussão mais grave que pode levar agressão física. De tal 
modo, considera-se fundamental que o professor veja seus alunos como companheiros e que os alunos possam ver o professor da mesma forma, 
para que assim seja construída uma relação de respeito mútuo. Para tanto, julga-se adequado utilizar-se da mediação de conflito, para que se 
possa criar um ambiente propício ao diálogo. Uma alternativa verificada na revisão bibliográfica refere-se às assembleias escolares, que consistem 
em fazer reuniões que propõem discutir os pontos negativos e positivos das situações escolares, sendo tais discussões voltadas para situações 
ocorridas em sala de aula ou até sobre algum aspecto que envolva a coordenação ou a direção da escola. Portanto, este trabalho aponta para a 
mediação de conflitos como forma de solucionar ou amenizar o problema da indisciplina escolar, especialmente por meio das assembleias de 
classe. Além de promover a pacificação entre os alunos e a escola a assembleia de classe trabalha com a criticidade, pois os sujeitos envolvidos 
começam a discutir sobre todo o meio escolar e a buscar solução de problemas que vão facilitar a vida de todos.
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Título: O PAPEL DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 168

RESUMO

O desenho está entre as atividades mais realizadas pelos professores de Educação Infantil como prática pedagógica. Tal ação refere-se ao papel do 
desenho no desenvolvimento infantil, uma vez que consiste nas primeiras formas de expressão da criança, acompanhando-o durante toda a sua 
infância. A partir disso, este trabalho visa analisar qual os fatores devem ser levados em consideração no processo de trabalho e análise da 
produção de desenhos de crianças da faixa etária em questão. Para tanto, a pesquisa contou com a metodologia da revisão bibliográfica, 
coletando na literatura científica os diferentes aspectos a serem levados em consideração nesse processo. Como resultado, pode-se elencar os 
seguintes itens: (1) Para análise de desenhos deve-se levar em conta as condições biográficas, familiares e pessoais que servirá como marco de 
referência de quem está desenhando; (2) Deve-se, também, levar em consideração que um desenho tem sua importância, mas, não define todo 
processo de análise, são necessários outros instrumentos para uma avaliação mais minuciosa;  (3) Toda análise precisa ter um foco específico, o 
desenho é uma forma de expressar sentimentos e de desejos,que podem ajudar em investigações mais precisas, por exemplo, dê como se sente a 
criança a respeito da sua família e da sua escola; (4) O desenho pode ser utilizado tanto para investigação educacional quanto instrumento para 
prática pedagógica, é preciso diferenciar as intenções de sua inserção em sala; (5) Para a Psicanálise, os desenhos são projetivos à proporção que 
os sujeitos expressam conteúdos inconscientes, tornando públicas características de sua personalidade. Por fim, vale ressaltar que o homem fez 
uso do desenho desde a pré-história da humanidade, sendo isso imprescindível no seu processo de construção da escrita, relação passível de ser 
observada inclusive nos ideogramas, escritas japonesas e chinesas. Ou seja, o desenho consiste numa expressão significativa do que vemos e 
pensamos sobre o mundo.
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Título: O PEDAGOGO HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 169

RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar a atuação do pedagogo junto às crianças hospitalizadas, processo este mediado por atividades 
desenvolvidas na brinquedoteca hospitalar, de maneira a favorecer o acompanhamento pedagógico dessas crianças. Apresenta como objetivos 
verificar como se dá a ação pedagógica do educador hospitalar e suas interfaces, bem como as possibilidades de atendimento hospitalar oferecido 
às crianças que apresentem diferentes tipos de enfermidade. A fim de melhor conhecer o problema de estudo, foi realizada revisão bibliográfica a 
partir dos trabalhos de Vigotsky (1991), Piaget (2006), Aranha (2006), Wallon (2007), Brougère (2010),( Matos e Mugiati( 21012),incluindo aqueles 
que sustentaram a pesquisa científica, como Alves (1991), André e Ludke (1986) e Triviños (1987).De concepção fenomenológico – dialética, o 
trabalho buscou trazer o conhecimento sobre o sujeito e sua intencionalidade no processo de investigação, buscando conhecer a realidade, 
interpretá-la  de maneira a transformá-la no que se apresenta necessário.  Pesquisa qualitativa demandou incursão a campo a fim de conhecer a 
realidade vivenciada pelas crianças hospitalizadas. Foram selecionadas duas instituições hospitalares particulares da cidade, bem como uma escola 
da rede pública onde a criança hospitalizada  se encontra matriculada. A coleta de dados realizou-se através de estratégias de observação 
descritiva e analítica e entrevistas semiestruturadas com pessoal técnico das unidades hospitalares, e com a orientadora pedagógica e a professora 
que acompanha a criança internada. Os dados foram organizados e interpretados a partir de três categorias: formação – docente e profissional; 
relação família x hospital x escola; e apoio pedagógico às crianças, no atendimento hospitalar. Um dos hospitais ofereceu suporte e apoio à 
pesquisa, permitiu a interação entre o investigador e diferentes profissionais da unidade de saúde. Em relação ao segundo hospital, encontrou-se 
certa dificuldade para entendimento e aceitação da proposta de pesquisa. Com isso, não foi permitido contato algum com profissionais da área 
médica que acompanham a criança internada, nem mesmo com o profissional de Recursos Humanos da instituição. Constatou-se que os 
pedagogos hospitalares não atuam em hospitais na cidade de Petrópolis. A pedagoga que atua junto a uma criança internada  não encontra 
suporte para se atualizar, através de formação continuada, já que os hospitais do município não contratam este profissional. Os resultados indicam 
que é necessário investir mais no profissional da educação para que se prepare para atuar nesta área hospitalar, já que a legislação orienta tal tipo 
de atendimento às crianças hospitalizadas. Contatou-se que se a escola e a rede de saúde não se preocupam com a atuação deste pedagogo 
hospitalar e sua formação - tal formação continuada só ocorre por interesse e iniciativa do próprio pedagogo.
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RESUMO

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio – Belo 
Horizonte, no qual analisa-se o uso dos gêneros textuais na rotina dos alunos do segundo ano do ciclo de alfabetização com ênfase em suas 
funcionalidades e práticas pedagógicas a fim de desenvolver de forma completa a socialização dos indivíduos mediante sua participação na 
sociedade contemporânea com suas peculiaridades, como meios de comunicação e proposto por alguns autores como forma de letramento.  A 
pesquisa apresenta resultados baseados na observação da vivência, atividades e propostas realizadas nas turmas apreciadas pelo estudo, 
localizadas na cidade de Belo Horizonte, buscando a compreensão das relações estabelecidas entre professores e alunos quanto ao papel dos 
gêneros textuais para a interação dos mesmos em suas vidas cotidianas e como os gêneros textuais são capazes de aumentar as chances desses 
alunos de serem expressivos em sua rede de comunicação. Além da observação outros dados foram coletados por intermédio de entrevistas com 
as docentes das duas escolas distintas observadas. Os resultados foram organizados em três esferas de analise tais como: As disciplinas e os 
gêneros textuais, As atividades e os gêneros textuais e Os docentes e os gêneros textuais. Com o auxilio de caderno de campo e quadros de 
organização os dados foram coletados separadamente escola a escola, constatando os gêneros mais utilizados e a abordagem metodológica 
apresentada pelas professoras. Como base teórica utilizou-se o conceito de letramento (Soares, 2004), algumas outras definições sobre o trabalho 
com os gêneros textuais na formação do letramento ressaltando seu papel social (Marcuschi, 2002).  A pesquisa deliberou alguns pontos 
relevantes quanto ao uso dos gêneros nas turmas observadas e constatou-se que os gêneros são muito pouco usados com relação ao seu aspecto 
social, privilegiando atividades em que o texto era apenas um pretexto para o desenvolvimento de outras capacidades. Percebeu-se no discurso 
dos professores a dificuldade em que os mesmos encontram em trabalhar a alfabetização e o letramento em conjunto, alegando que a presença 
dos gêneros textuais que não estão diretamente ligados a seu contexto social são de difícil assimilação, formado assim sujeitos que apenas 
decodificam e codificam. Conclui-se então que existe uma real necessidade de os professores em sua pratica pedagógica investirem efetivamente 
na formação de sujeitos crítico e reflexivos e ainda que essas docentes compreendam a importância dos gêneros textuais no processo de 
alfabetização e letramento na condução de seus alunos para sua posição relevante em sociedade.
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Título: OBRAS LITERÁRIAS INFANTIS NO TRABALHO COM CRIANÇAS DISLÉXICAS 170

RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi identificar se as obras literárias infantis podem ser um recurso pedagógico facilitador do trabalho com crianças com 
dislexia do Ensino Fundamental I de uma escola pública do Distrito Federal. Para tanto, delimitamos como objetivos específicos: verificar como a 
professora trabalha com a literatura infantil com o aluno com dislexia com o intuito de facilitar o processo de aprendizagem; identificar as 
principais contribuições, na perspectiva da docente, da utilização de obras da literatura infantil para o aluno com dislexia. Como a temática 
envolveu a análise das percepções, falas e concepções dos sujeitos participantes da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa para melhor 
aproximação com o objeto de estudo. Os tipos de pesquisa utilizada foram: bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por 
meio de livros, artigos e documentos do Ministério da Educação e foi fundamental para que houvesse embasamento teórico. A pesquisa de campo 
permitiu a análise da relação entre teoria e prática. O local escolhido para a realização da pesquisa foi uma escola pública de Ensino Fundamental 
localizada na Ceilândia Sul- DF. O campo de pesquisa foi escolhido em virtude de ter crianças diagnosticadas com dificuldades de aprendizagem e 
haver um aluno com laudo de dislexia. Os sujeitos da pesquisa foram duas professoras do 5º ano, que atuam no contexto da presente pesquisa. Os 
instrumentos utilizados para coleta de dados foram: observação e entrevista. A utilização desses instrumentos nos possibilitou confrontar o que a 
professora afirmou na entrevista com a forma que ela trabalhou nos dias observados. Os dados nos permitiram abordar três categorias: a 
literatura infantil como recurso pedagógico, intervenções pedagógicas com o aluno com dificuldade de aprendizagem e trabalho com as obras 
literárias infantis com o aluno disléxico. Na primeira categoria, podemos deduzir que as professoras reconhecem os benefícios da literatura 
infantil, mas não utilizam como um recurso pedagógico. Na segunda categoria, notamos que as atitudes das docentes, em pesquisar sobre as 
dificuldades de aprendizagem para saber como atuar, condizem com os autores referenciados. Na terceira categoria, inferimos que não há o 
trabalho com obras literárias infantis com o aluno disléxico. Diante disso, constatamos que não há o trabalho com a literatura infantil de forma 
constante e as intervenções com o aluno com dislexia são precárias. Os dados nos permitem dizer que, apesar das professoras reconhecerem na 
literatura um instrumento facilitador e a necessidade de intervenções diferenciadas quando há uma criança disléxica, não há práticas pedagógicas 
que possibilitem esse trabalho unindo o lúdico e fantasioso (oferecido pela literatura infantil) com o desenvolvimento de habilidades (adquiridas 
pela construção de novos conhecimentos). Durante a pesquisa, constatamos que é possível o uso das obras literárias infantis com crianças 
disléxicas, embora não aconteça na prática docente. Podemos inferir que, as professoras não têm o costume de utilizar a literatura infantil como 
um recurso pedagógico e, consequentemente, não acreditam que o mesmo pode facilitar a aprendizagem da criança com dislexia.
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RESUMO

Esta pesquisa situa-se no campo de estudos da formação de leitores e especificamente a formação de leitores literários na terceira idade. O estudo 
buscou compreender qual é o perfil dos alunos do curso de extensão da Maturidade do Centro Universitário Estácio de Sá de Belo Horizonte, no 
que tange a sua prática e formação como leitores, mais especificamente em sua formação como leitores literários e ainda analisar de que forma o 
curso tem fomentado a inserção desses alunos em práticas de leitura, tendo como pressuposto que a inserção do adulto/idoso na sociedade pode 
ser possibilitada pela leitura. Foram utilizados como referenciais teóricos Silva (2004), Abreu (2006), Bourdieu (2009), Soares (2004), entre outros. 
Como procedimentos metodológicos optamos por  dois tipos de investigação, a quantitativa e a qualitativa.  Um primeiro procedimento de coleta 
de dados,  concernente a vertente quantitativa, foi aplicação de um questionário 138  alunos do Curso da Maturidade com perguntas direcionadas 
a sua formação e práticas de leitura.  O questionário constava de oito categorias a saber: dados pessoais; perfil; preferência dos leitores; 
frequência dos leitores; frequência ou intensidade de leitura; motivações; principais influenciadores; acesso; a leitura e o curso da Maturidade. A 
elaboração do questionário teve como referência os critérios de comportamento leitor analisados pela 3a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 
no ano de 2011, que buscam contemplar os seguintes aspectos: leitura no imaginário dos brasileiros (o que fazem no tempo livre, associação da 
leitura com sucesso na vida, significado da leitura); perfil de leitores e não leitores (média de livros lidos, renda, sexo, escolaridade); preferência 
dos leitores (materiais lidos, gêneros que costumam ler, escritor brasileiro mais admirado, livro mais marcante) e motivações de leitura. Ademais, 
foram incluídos aspectos relativos a leituras realizadas por meio da inserção do aluno no curso, buscando elencar: tipos de materiais lidos no 
curso, acesso a biblioteca, espaços de compartilhamentos de leitura e identificação de mediadores de leitura. Num segundo momento, a partir do 
delineamento  do perfil dos leitores aprofundamos numa abordagem qualitativa por meio da realização de entrevistas com dois docentes, dois 
discentes e o coordenador do curso, por meio das quais foi possível aprofundar em questões relativas ao Curso e as atividades de promoção à 
leitura. Como resultados parciais da pesquisa podemos afirmar que 62% dos entrevistados lê menos que no passado, preferindo outras atividades 
e 21% dos sujeitos que afirmam não ter tempo para leitura. Embasando-se nesse resultado é possível refletir sobre a importância do estimulo a 
leitura nesta fase da vida, como um elemento de inclusão social. Outro ponto que se destaca é que que 35%  dos alunos compram livros e 
somente 1% realiza empréstimos de livros em bibliotecas, considerando que 39% não conhecem alguma biblioteca pública, um fator preocupante, 
se consideramos que em nossa sociedade grafocêntrica, a a biblioteca deveria constituir-se como um espaço aberto para o sujeito. Quanto ao 
espaço da biblioteca da Estácio, 90% dos entrevistados foram unânimes em afirmar que não costumam frequentar esse espaço e ainda em 
complementação a pergunta sobre a solicitação dos professores quanto ao uso desse espaço, 88% afirmaram que não há essa intervenção e ainda 
refletindo sobre esses aspectos,  51% dos alunos entrevistados não consideram que o Curso da Maturidade incentiva a leitura. Em conclusão, 
observamos que apesar de a existência de leitura entre os alunos investigados, esta se encontra em proporção menor que em outras fases da vida 
desses sujeitos, ademais percebeu-se que os mesmos não consideram a faculdade como um espaço promotor da leitura literária. Portanto, ainda 
há que se pensar formas de estímulo e incentivo à leitura, entendendo que o Centro Universitário Estácio muito tem a contribuir para a formação 
desses leitores.
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RESUMO

O presente trabalho pauta as políticas educativas de ações afirmativas nas escolas e, especificamente, na constituição do currículo e parte da 
noção de que a unidade escolar além de espaço de ensino é antes de tudo de promoção de justiça social. Tem como objetivo compreender as 
práticas de professores/as nas unidades escolares estaduais na abordagem das temáticas da diversidade e a produção do currículo escolar da rede 
estadual a partir das possibilidades de conhecimento no/do/com o cotidiano. Tem como pressuposto as vidas vividas e as vidas contadas e que são 
estreitamente interconectadas e interdependentes, por essa razão, permite uma aproximação significativa da realidade. Nessa perspectiva, o 
percurso metodológico é inspirado na prática do estudo de caso, o qual possibilita uma visão mais aprofundada e ao mesmo tempo ampla e 
integrada dos aspectos pesquisados. Para compreender a produção do currículo a partir das possibilidades de conhecimento, propõe trabalhar o 
currículo escolar com o cotidiano em direção à constituição do comum, o que tange a inseparabilidade entre conversações e narrativas 
provenientes de diferentes contextos de produção curriculares e de vida. Com isso, apresenta nos variados processos do aprender e ensinar no/do 
cotidiano escolar, os afetos e afecções vividos nos encontros e experiências entre os atores e autores do processo educativo por uma escola plural. 
O estudo considera as possíveis convergências/divergências entre os participantes do processo educativo, no que se refere aos modos e formas 
como compreendem e praticam a educação e os processos de aquisição de conhecimentos, bem como as práticas cotidianas, em especial, ao que 
diz respeito à diferença. Para tanto, foi necessário ampliar as vozes dos praticantes, potencializando os saberes e fazeres nas tantas e tão 
diferentes histórias vividas cotidianamente na/da escola. Esse exercício exigiu considerar os professores e alunos, na diversidade de suas vivências 
no cotidiano, como sujeito e praticante que cria com aquilo que recebe e não, exclusivamente, como um ser passivo. Isso exigiu uma análise do 
contexto das diversas práticas culturais e sociais das quais faz parte, num atravessamento de múltiplas e complexas relações. O estudo aponta 
para a necessidade de potencializar as diferentes vozes que de alguma forma, caótica, por exemplo, dos mais variados desenhos e possibilidades 
de conhecimentos, linguagens, afetos e poderes constituintes nos/dos cotidianos escolares. Destaca os deslizamentos de saberes, fazeres, afetos e 
poderes como potência na constituição de outros modos de produção de políticas de compartilhamento e composições curriculares em resposta 
às políticas educativas para ações afirmativas e no desafio do diálogo com os múltiplos sujeitos que habitam os espaços e tempos escolares, suas 
práticas e suas ressignificações.
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo geral investigar se as políticas públicas existentes atendem às demandas dos docentes no processo de ensino e 
aprendizagem, de alunos com Síndrome de Down, da educação infantil, de uma escola pública do Distrito Federal. E para o alcance do objetivo 
geral foram traçados três objetivos específicos que consistem em analisar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de crianças com 
Síndrome de Down na educação infantil; identificar as práticas pedagógicas utilizadas pelo professor no trabalho com o aluno da educação infantil 
com Síndrome de Down e verificar em quais aspectos as políticas públicas contribuem para a prática pedagógica do aluno com Síndrome de Down. 
Esta pesquisa é de cunho qualitativo, composta de três etapas, a primeira refere-se à pesquisa bibliográfica fundamentada em autores e 
documentos legais referentes a políticas públicas como a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, Mazzotta (2005), Gaio (2004), 
Mantoan (2000), dentre outros. A segunda etapa é a pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário a duas professoras da Educação 
Infantil de uma Escola pública do Distrito Federal. E a terceira e última etapa é a observação onde verificou-se, a partir dos dados coletados, se 
aquilo que os participantes da pesquisa afirmaram de fato ocorre na prática. A análise e interpretação dos dados consistiram em comparar e 
verificar o apresentado na pesquisa bibliográfica, com o observado em sala de aula e com a fala dos sujeitos da pesquisa. Esse processo de análise 
foi feito utilizando a técnica de análise de conteúdo sob as orientações de Bardin (2012). A partir da análise dos dados constatamos a importância 
das políticas públicas para a inclusão de alunos com Síndrome de Down e as práticas educativas nas instituições de ensino. Este estudo também 
proporcionou romper com alguns paradigmas no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem de alunos com Síndrome de Down e 
verificar algumas carências tanto na formação como nas práticas pedagógicas das professoras pesquisadas, quanto na elaboração de políticas 
educacionais. Sendo necessário o repensar das ações legais e de suas implementações, que não adianta apenas elaborar uma lei para afirmar que 
ela existe, necessita ir além, como estudar os meios de se colocar em prática, e discutir sobre as fragilidades e potencialidades da mesma e se 
realmente irá atingir e possibilitar um melhor desenvolvimento dos indivíduos envolvidos.
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RESUMO

O presente trabalho  é um recorte da pesquisa de doutorado em desenvolvimento que  analisa práticas educativas que garantam a emergência de 
uma pedagogia decolonial em escolas públicas do Rio de Janeiro. Tendo por hipótese inicial desta investigação que a construção de tais  praticas 
sob o viés da  decolonialidade  está associada ao protagonismo de docentes categorizados por Amauri Mendes Pereira como agentes da lei, numa 
referencia explícita ao papel desempenhado por  docentes/sujeitos oriundos de movimentos sociais e ou da militância para as questões temáticas 
raciais no contexto educacional brasileiro. Tal hipótese traduz ainda a necessidade de uma ampla revisão dos processos formativos docentes no 
país, já que doze anos se passaram desde a promulgação da Lei nº 10639/03 que estabeleceu a inclusão no currículo oficial da rede de ensino 
brasileira da obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e mesmo assim resultados de uma investigação nacional conduzida 
por Nilma Lino Gomes apontam que experiências em vários estados do Brasil ainda não atingiram grau de maturidade gerencial no tocante a novas 
abordagens com recorte intercultural. O texto  busca suporte teórico em autores da corrente modernidade-colonialidade como Anibal Quijano, 
Walter Mignolo, Ramon Grosfoguel, Catherine Walsh e Luiz Fernandes de Oliveira entre outros; e endossa os apontamentos dos dois últimos 
autores no tocante a necessidade de que a formação docente assuma o compromisso com a construção de uma pedagogia decolonial. Assim o 
problema a que esta pesquisa quer dar respostas pode ser colocado nos seguintes termos: No cenário educacional do Estado do Rio de Janeiro, 
transcorridos doze anos desde a promulgação da lei 10639/03 podemos encontrar proposições educativas e pedagógicas propostas pelos agentes 
da lei que garantam a emergência de uma pedagogia decolonial que abrace a tripla tarefa de reconstruir o conhecimento histórico, reconstruir o 
conhecimento histórico escolar e enfrentar o racismo? Elege como questões de estudo para a resolução do problema  analisar quais pedagogias os 
agentes da lei se utilizam para implementar políticas afirmativas nas escolas onde atuam; identificar como os agentes da lei propõem soluções 
práticas para o enfrentamento do racismo no ambiente escolar e ainda investigar a recorrência ou não de uma aliança dos agentes da lei com 
movimentos sociais sensíveis as questões que englobam o trato das relações étnico raciais na educação.  A abordagem metodológica que propõe  
é do tipo qualitativa, elegendo como procedimentos técnicos para a coleta de dados uma ampla pesquisa bibliográfica, documental, além de 
lançar mão de entrevistas com a observação sistemática da práxis pedagógica dos sujeitos "agentes da lei"  que atuam em escolas da rede pública 
do Rio de Janeiro. A pesquisa encontra-se na etapa de aprofundamento dos estudos teóricos com  revisão de literatura  e  formação de uma rede 
colaborativa que viabilize a  observação da pratica docente de sujeitos que concomitantemente vem atuando em espaços de  militância acadêmica 
com vínculo Institucional  ao Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Movimentos Sociais e Culturais  vinculado a uma Instituição de Ensino 
Superior Federal localizada no Rio de Janeiro, que atuam em escolas das redes públicas do Rio de Janeiro
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil que favorecem os processos de aquisição dos 
sistemas de leitura e escrita. Deste modo, por meio de pesquisas, buscou-se: caracterizar a Educação Infantil, descrever seu histórico, finalidades 
legais e seu público alvo; identificar as práticas pedagógicas da Educação Infantil recomendadas na literatura e nos documentos oficiais e 
caracterizar os processos da leitura e escrita com base na literatura, para, em seguida, investigar as práticas pedagógicas implementadas em uma 
determinada escola e analisar suas contribuições para os processos de aquisição da leitura e escrita dos seus alunos. Parte-se do princípio de que a 
Educação Infantil não tem como finalidade preparar crianças para o ensino fundamental e possui objetivos próprios, que devem ser alcançados a 
partir do respeito, do cuidado e da educação de crianças que se encontram em um tempo singular da primeira infância, para que desenvolvam 
diversas capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se 
expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros. Portanto, o seguinte problema foi levantado 
para a realização desta pesquisa: Quais práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil favorecem os processos de aquisição dos sistemas 
de leitura e escrita? Nesse sentido, é correto afirmar que a aprendizagem da linguagem oral e escrita é de suma importância para que as crianças 
participem do meio social em que convivem, pois, a sociedade atual gira em torno da escrita. Porém, pesquisas anteriores apontam que, na 
maioria dos casos, o ensino/aprendizado da leitura e escrita continua sendo realizado através de técnicas mecânicas de cópia e decifração do 
escrito, o que não foi constatado na observação em campo e nos dados obtidos através das entrevistas. Os dados foram obtidos através de 
observação direta e utilizadas técnicas intensivas: apreciação do cotidiano da escola e entrevistas com quatro professoras. Utilizou-se 
documentação indireta para a obtenção dos dados, com pesquisa de fontes primárias, tais como: análise do Plano Político Pedagógico da escola e 
interpretação de desenhos e de atividades escritas produzidas pelas crianças. A pesquisa fundamenta-se nas teorias de Luiz Carlos Cagliari, Emília 
Ferreiro, Ana Teberosky, Magda Soares, Sonia Kramer e em documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Curricular, entre outros teóricos que tratam sobre o assunto. Os resultados desta investigação 
revelaram uma prática pedagógica articulada e em consonância com o que a teoria aponta para o trabalho com a leitura e escrita na educação 
infantil, uma vez que, de modo geral, não está antecipando processos, mas sim promovendo uma aprendizagem significativa. Realizou-se uma 
pesquisa descritiva, qualitativa, empírica, envolvendo um trabalho de campo. Deste modo, este estudo foi favorável para demonstrar que a prática 
pedagógica docente está passando por transformações qualitativas. No entanto, é necessário reconhecer que estas reflexões não encerram o 
debate sobre a temática pesquisada, considerando que o universo investigado restringiu-se a uma única escola que atende à classe média alta e 
consequentemente, oferece regularmente, cursos de atualização capacitando seus docentes. Ressalta-se a necessidade de novas pesquisas em 
escolas que atendam a diferentes segmentos sociais visando à implementação de práticas pedagógicas mais eficientes e que contribuam para a 
melhoria da qualidade do ensino não para poucos, mas para todos, como as que foram observadas neste estudo.
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RESUMO

O cuidar e o educar são indissociáveis do aprendizado escolar de uma criança de zero a cinco anos, mas, ainda assim, professoras e auxiliares de 
Educação Infantil que atuam nessa etapa tão importante na vida de uma criança, muitas vezes são consideradas apenas como as pessoas que 
trocam as fraldas e alimentam bebês. Apesar de professoras e auxiliares possuírem atribuições legais próprias, na prática, elas acabam 
trabalhando com a mesma demanda, mesmo tendo níveis diferentes de formação.  Mediante essas informações, este estudo visa comparar as 
atribuições, remunerações e carga horária dos dois cargos, de modo a entender o processo de valorização de tais profissionais na Rede Municipal 
de Ourinhos. Para isso, foi realizada uma pesquisa documental utilizando como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 
de 1996, o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil e o Regimento Comum das Escolas Municipais de Ourinhos número 01 de 2012. 
Documentos estes que regulamentam tais profissões e que serviram como base para análise das funções legais dos profissionais na área de 
educação infantil. Com isso, foi possível constatar que existe a desvalorização e a precarização dos profissionais de Educação Infantil como um 
todo, pois são vistas apenas como cuidadoras, responsáveis pela higienização, alimentação e bem estar da criança durante o período que estão na 
Unidade Escolar. Isto torna-se preponderante ao observar os documentos, principalmente o Regimento Comum das Escolas Municipais de 
Ourinhos, em que prescreve apenas uma professora por Núcleo de Educação Infantil, deixando os trabalhos de cuidar e educar em grande parte 
aos auxiliares de Educação Infantil. Sendo assim, conclui-se que algumas instituições, além de não cumprirem as normativas e orientações federais 
quanto à formação mínima exigida para atuar com essas crianças, ainda reforçam o conceito de que a creche e a pré-escola são apenas um espaço 
de cuidados físicos e de brincar. Ou seja, espaço sem aprendizado pedagógico e sem necessidade de profissionais formados e qualificados para 
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RESUMO

No cenário social brasileiro, a desigualdade é um aspecto presente desde os tempos de colonização. Ela é causada pela divisão de classes e, 
consequentemente, pela má distribuição de recursos e propriedades, o que acaba por concentrar poder e posses financeiras nas mãos de uma 
pequena parcela da população. Como resultado, cresce o desemprego, a pobreza, a fome, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade e, 
principalmente, a violência, retroalimentando o círculo e, portanto, fazendo elevar ainda mais o nível de desigualdade. Frente a esta realidade, a 
educação é considerada como um fator que pode promover mudanças no cenário social. Partindo desta premissa é que o Programa Bolsa Família 
foi proposto com o objetivo de retirar da condição de marginalidade as famílias carentes, contando, para isso, com a educação. Isso porque, 
acredita-se que pessoas com bom nível de instrução tendem a crescer e se desenvolver, pois e seus conhecimentos podem resultar, em longo 
prazo, em oportunidades de colocação social e no mercado de trabalho, levando o país a tornar-se mais igualitário. Assim, a contrapartida do 
benefício é a exigência da frequência escolar das crianças. Mas, nossa inquietação problematiza se a frequência escolar exigida pelo programa é 
suficiente para garantir a aprendizagem da criança, uma vez que esta é tida como uma condição necessária para uma vida futura mais igualitária. 
Assim, o presente trabalho teve por escopo investigar como o Programa Bolsa Família tem contribuído para o processo de aprendizagem da 
criança. Para isso, realizou-se uma pesquisa empírica, a partir de uma abordagem qualitativa, sendo a entrevista semiestruturada o instrumento 
utilizado na construção dos dados. Participaram da pesquisa cinco professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do 
Distrito Federal que atuam com crianças beneficiárias do programa. Os principais achados dessa pesquisa apontam que as professoras conhecem o 
Programa Bolsa Família, porém, seus discursos não denotam um conhecimento em profundidade da política, mas apenas os conteúdos que são 
difundidos pelos veículos de comunicação em massa. Quanto aos impactos sobre a aprendizagem, as professoras apresentam concepções 
divergentes. Um grupo acredita que o benefício gera resultados positivos, pois as crianças estão mais presentes nas aulas, evadindo menos, e os 
pais comparecem mais ao espaço escolar nas atividades educativas. Ainda apontam que o benefício oportuniza a melhoria nos os cuidados com 
higiene, saúde, vestuário e alimentação por parte da família, os quais são, também, condições necessárias para a aprendizagem. Outro grupo 
discorda, apontando que a frequência não é a condição prima para a aprendizagem. Para elas, o benefício não surte o resultado que se espera, 
haja vista que não alcança as demais condições necessárias para o processo ensino-aprendizagem. Elas ainda alegam que o programa gera mais 
benefícios para a família que propriamente para a criança. Neste caso, relativizam o significado de benefício, pois para elas, o programa gera uma 
postura de passividade e conformismo, colocando as famílias em situação de dependência financeira, sem reação para o desenvolvimento de 
outras possibilidades de atividades laborais. Destes achados, conclui-se que as professoras ainda carecem de um conhecimento em maior 
profundidade e complexidade sobre o tema, pairando ainda sobre concepções difundidas no senso comum, de modo que suas avaliações acerca 
dos resultados do programa sobre o processo ensino-aprendizagem ainda são superficiais. Esta realidade demanda por um trabalho político-social 
de investimento na divulgação e informação sobre a política, mas também, indica a necessidade de desenvolvimento de estudos de maior 
complexidade para que se possa avaliar as diferentes variáveis envolvidas na relação benefício-aprendizagem como forma de validar a política 
enquanto uma ação governamental preocupada com a diminuição das condições de desigualdade social.
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Título: SABERES E CRIATIVIDADE DO PROFESSOR: UMA CONSTRUÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 174

RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar como o professor dos Anos Iniciais da Educação Fundamental constrói saberes e competências para 
atuar na educação, e como continua a construí-los após a formação inicial. O trabalho busca, também, investigar os motivos que favorecem a 
criatividade do professor e, assim, mediar o aprendizado de seus alunos. Busca-se conhecer o tipo de formação que colabora para que certas 
competências sejam construídas pelo professor. Pretende-se verificar como os professores buscam ressignificar seus conhecimentos pedagógicos 
e de que recursos didáticos lançam mão para garantir a atualização de sua prática docente e, consequentemente, melhor aprendizagem dos 
alunos. A fim de alcançar tais objetivos, foi realizada revisão bibliográfica que contou com os estudos de Aranha (2006), que destaca os aspectos 
importantes para a formação do professor; Giroux (1997), que apresenta os professores como intelectuais transformadores; Freire (2013), que 
destaca a criatividade, a curiosidade, a criticidade, a autonomia, que o educador precisa ter construídos para despertar a curiosidade em seu 
educando; Perrenoud (2000, 2001), ao destacar o conceito de competência e os aspectos relevantes a ela; Schön (2000), ao abordar o talento 
artístico profissional que reflete na construção da criatividade e identidade profissional do professor; Borges (1994), ao apresentar os aspectos 
psicopedagógicos no processo de aprendências e ensinagens, com destaque à criatividade, dentre outros autores. O trabalho sustenta-se na 
concepção fenomenológico-dialética de pesquisa, apresentando pesquisa qualitativa, pois se procura valorizar o fenômeno e não quantificá-lo na 
realidade. Com a finalidade de relacionar este estudo teórico à realidade, foi realizada inserção em duas escolas do município de Petrópolis (RJ), 
uma da rede pública e outra da rede privada, onde se realizou a coleta de dados. Para isso, foram utilizadas estratégias de observação descritiva e 
analítica e entrevistas semiestruturadas realizadas com duas professoras das séries iniciais da Educação Fundamental.  Os dados foram 
organizados e analisados a partir de três categorias: formação docente; construção dos saberes e competências e formação continuada e prática 
docente. Através do confronto entre teoria e realidade, a partir da análise dos dados, confirma-se a hipótese de que a formação continuada 
colabora para a melhoria da prática, a construção da criatividade docente e aumenta saberes e competências que modificam a prática docente, de 
maneira a favorecer melhor aprendizagem dos alunos.

E-mail para contato: paulladesa@gmail.com IES: FCAT

Autor(es) Ana Caroline dos Santos Russo; Mayra Beatriz Costa Pereira; Ana Paula Vieira e Souza; Meg Ferreira Silva

Palavra(s) Chave(s): Sistema de cotas. Políticas de Ações Afirmativas. Negro. Inclusão social.

Título: SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS: SENTIDO E SIGNIFICADOS DAS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA 
ACADÊMICOS DOS CURSOS TECNOLÓGICOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ

174

RESUMO

RESUMO MODIFICADO: Esta pesquisa tem foco na fala dos acadêmicos a respeito do sistema de cotas para negro do Curso Tecnológico de 
Graduação da Universidade Estadual do Pará como políticas de ações afirmativas. A proposta do Trabalho de Conclusão de Curso permitiu que 
elegêssemos a questão central que norteou a pesquisa, a saber: qual o sentido e significado atribuído às políticas de ações afirmativas pelos 
acadêmicos do Curso de Bacharelado da Universidade Estadual do Pará como sistema de cotas para negros no acesso ao Ensino Superior? A 
questão principal orientou o estudo para qual definimos como objetivo geral analisar como se manifesta na fala dos acadêmicos dos Cursos 
Tecnológicos de Graduação do campus XX da UEPA, o sentido atribuído ao sistema de cotas como políticas de ações afirmativas para o acesso do 
negro no Ensino Superior. De modo específico, procuramos identificar o significado atribuído ao sistema de cotas como políticas de ações 
afirmativas. Identificar se às políticas de ações afirmativas favorece o acesso no Ensino Superior para estudante negro e averiguar se o sistema de 
cotas, na opinião dos acadêmicos, tem o sentido de política como ação afirmativa. Metodologicamente a pesquisa caracteriza-se do tipo 
descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa com enfoque na Análise do Conteúdo. Como instrumento para a coleta dos dados utilizamos 
questionário do tipo formulário. O tempo médio para responder as questões durou entre 35 a 50 minutos. Participaram 56 acadêmicos, sendo 32 
acadêmicos do Curso de Engenharia de Produção e 24 do Curso de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. A pesquisa revela que 
os estudantes percebem o sistema de cotas como políticas de ações afirmativas necessárias para o ingresso de jovens na universidade, mas não 
aceitam como política permanente de Estado, porque defendem investimento na qualidade da Educação Básica. Para os acadêmicos as políticas 
de ações afirmativas tem relação com a qualidade do ensino, que não favorece as disputas das vagas nas IES, porque o sistema de cotas significa 
ausência das políticas educacionais que favorece o ensino, tanto da rede pública como de escolas privadas. O sentido e significado do sistema de 
cotas como políticas de ações afirmativas para os estudantes da UEPA-campus XX tem relação com o poder público que não tem a intenção de 
criar subsídios para melhorar a educação, porque os déficits de aprendizados nas escolas são por falta de investimentos no ensino público de 
qualidade e as escolas particulares tem foco na aprovação via ENEM. Concluímos que o sistema de cotas como política de ações afirmativas do 
Estado deve servir para promover ou igualar os segmentos sociais, para eliminar quaisquer tipos de discriminação étnico-racial, em favor dos 
estudantes de escolas públicas e para fins de manter a equidade e a transformação social na vida dos jovens da classe trabalhadora. Ainda, a 
pesquisa revela que existe carência na Região Nordeste do Pará, no acesso de jovens ao Ensino Superior, como da necessidade de estudos a 
respeito da discussão étnico-racial e das políticas de ações afirmativas. Estudos que priorizem a compreensão dos acadêmicos e dos professores 
em relação ao nosso contexto social, as nossas vivências e a história do negro no Brasil, para perceber a realidade do estado do Pará e do 
Município de Castanhal em relação às políticas de ações afirmativas como cotas.
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Título: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 175

RESUMO

O estudo buscou entender de que forma as relações étnico-raciais têm sido trabalhadas em uma classe de educação infantil pelas professoras de 
uma escola privada de Brasília. Nesse sentido, foi traçado o seguinte objetivo geral: investigar como a professora trabalha os conteúdos referentes 
às questões étnico-raciais, em uma classe de educação infantil de uma escola privada de Brasília, com vistas à formação de alunos críticos e 
reflexivos. Os objetivos específicos são: identificar se as concepções da professora sobre as questões étnico-raciais interferem na sua prática 
pedagógica e verificar quais as estratégias pedagógicas são utilizadas pela professora de educação infantil para o ensino das relações étnico-raciais 
na sala de aula; e averiguar se a formação inicial do professor lhe dá subsídios para trabalhar de forma significativa as relações étnico-raciais em 
sala de aula. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: a observação e a entrevista. A interpretação e análise dos dados foram feitas 
por meio da técnica de análise de conteúdo fundamentada na abordagem qualitativa. Os dados permitem dizer que o docente deve ter 
consciência das relações étnico-raciais como parte do processo de ensino e aprendizagem, e necessita buscar constante formação para o trabalho 
com as diversidades étnicas, a fim de contribuir para a valorização e respeito do povo negro africano e afro-brasileiro. Nas relações sociais 
cotidianas de sala de aula, são urgentes ações reflexivas frente às relações étnico-raciais, pois verificamos que os conteúdos ainda são trabalhados 
de forma superficial. É nos primeiros anos de escolaridade, ou seja, na educação básica, que se deve ensinar o respeito às diferenças e os valores, 
pois a criança imagina, pensa, estabelece relações, deseja, aprende e questiona. Assim, essas reflexões, possivelmente, os tornarão adultos 
esclarecidos que comporão uma sociedade igualitária de valores morais e étnicos. Contudo, podemos considerar que no ambiente educacional é 
um espaço, no qual os professores devem tratar da diversidade e das diferenças na sociedade, bem como valorizar a igualdade e diversidade 
racial. Assim é indispensável pensar sempre na valorização das diversidades étnico-raciais partindo do contexto de formação inicial que é a 
educação infantil. Nessa perspectiva, entende-se que as crianças na educação infantil em seu processo de ensino e aprendizagem precisam 
compreender as diferenças ao seu redor partindo do professor que é seu mediador. Apesar das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil 
relatar que é preciso promover nas crianças o respeito às culturas africana e afro-brasileira, percebe-se que o professor de educação infantil 
necessita de um preparo maior para trabalhar com as questões étnicas, pois as crianças se relacionam com pessoas de diferentes culturas dentro e 
fora de sua família e até em sala de aula.
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Título: UMA ANÁLISE REFERENTE A INDISCIPLINA NA SALA DE AULA DIRECIONADA AOS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL175

RESUMO

A indisciplina consiste num grande desafio para o professor na atualidade, uma vez que as regras são essenciais para um bom desenvolvimento em 
relação a construção do conhecimento em sala de aula. Assim, neste estudo, buscou-se analisar alguns elementos que ingressam no processo de 
produção e transgressão de limites, valores morais e princípios de alunos e professores da Educação Básica. Para tanto, o trabalho apresenta uma 
análise dos estudos de literatura científica atuais sobre o tema, utilizando como componentes de pesquisa os itens Indisciplina, Limites em sala e 
Valores morais. Para entender melhor o desenvolvimento sobre a moralidade, o trabalho pauta-se, ainda, na perspectiva de Jean Piaget, onde 
autor aborda as etapas da conscientização na criança. Como resultado, encontrou-se os seguintes pressupostos de formulação de um ambiente 
(in)disciplinado: (1) o papel que a sociedade exerce na formação moral das pessoas, já que todos são sujeitos histórico e socioculturais,  que 
trazem para o espaço escolar as suas vivências do contexto social; (2) o comportamento de professores e de suas práticas pedagógicas, que 
podem potencializar, muitas vezes, a indisciplina em seus alunos; (3) professores com atitude autoritária que não respeitam seus alunos, rotulam e 
não planejam de acordo suas aulas deixando espaços vagos para seus alunos manifestarem de maneira inadequada; (4) as responsabilidades dos 
pais na educação de seus filhos. Mediante isso, vale destacar que, através de discussões, debates e da construção de regras juntamente com os 
alunos e de jogos cooperativos, é possível promover a transformação em nossos alunos de modo a ajuda-los a sair do estado de heteronomia para 
alcançar o estado da autonomia. Ressalta-se, também, que em uma sociedade onde os valores morais e princípios estão sendo desvalorizados, os 
professores podem com sua prática pedagógica, afetividade e atitude democrática  construir uma relação de respeito mútuo. Deste modo seria 
possível que todos vivam em harmonia, tendo a certeza de procurar  o objetivo comum de formar cidadãos consciente, críticos e autônomos para 
viver em sociedade.
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Título: VALORES E COMPORTAMENTOS IMPLÍCITOS NO CONTO RAPUNZEL E NA RELEITURA DO FILME ENROLADOS 176

RESUMO

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio – Belo 
Horizonte. O estudo buscou investigar, no campo da Literatura Infantil, o discurso implícito da história Rapunzel, dos irmãos Grimm (1812), e o 
filme Enrolados (2010), da Walt Disney. Os objetivos centrais do trabalho foram analisar as alterações de comportamento e valores abordados nas 
obras, identificar elementos que podem ter influenciado a releitura do conto Rapunzel dos irmãos Grimm para o filme Enrolados de Walt Disney, e 
ainda compreender de que forma as duas versões de Rapunzel podem contribuir para a aquisição de valores para as crianças. Como referencial 
teórico foram utilizadas concepções de importantes autores, como: Bettelheim (1976), Coelho (2000), Amarilha (2004), Cândido (1972), entre 
outros. A metodologia que foi desenvolvida neste trabalho consistiu em dois momentos. O primeiro momento foi uma pesquisa bibliográfica, 
escolhemos o filme Enrolados, produzidos pela Walt Disney AnimationStudios, para a pesquisa, por ser um filme bem recebido pelo público em 
geral e por trazer uma releitura carregada de mudanças do conto original Rapunzel. Realizamos uma pesquisa exploratória na Biblioteca Pública 
Estadual Luiz de Bessa, que reúne cerca de 260 mil títulos disponíveis, além de ser referência de qualidade no acervo de obras da literatura 
infanto-juvenil, para escolher a obra literária a ser analisada. Selecionamos três obras do conto Rapunzel, onde buscamos escolher a versão mais 
antiga e próxima do original, a dos irmãos Grimm. A obra escolhida foi “Contos maravilhosos infantis e domésticos”, ilustrado por J. Borges, 
apresentado por Marcus Mazzari da editora Cosac Naif, que lança a versão original das 156 histórias publicadas pelos irmãos Grimm. O segundo 
momento consistiu na análise dos dois materiais, privilegiando a metodologia da análise de conteúdo, Bardin (1979), mas apesar de a pesquisa ser 
baseada na perspectiva de análise do conteúdo, o discurso apresentado será considerado numa perspectiva dialógica (Fiorin, 2006). Como 
resultados da pesquisa, identificamos muitas diferenças comportamentais em todos os personagens do conto Rapunzel, dos irmãos Grimm e na 
versão Enrolados, da Wall Disney. No conto a concepção de uma gravidez fora do matrimônio era vergonhosa e inaceitável, como aconteceu com 
Rapunzel na história. Outra ideologia da época é que a figura feminina sempre estava à espera de seu príncipe pelo qual se apaixonaria à primeira 
vista e que seriam felizes. Outro fator que podemos destacar típico dessa época é o comportamento vingativo da fada Gothel, quando descobre a 
traição de Rapunzel. Entendemos que essas posturas comportamentais, e morais estão diretamente relacionadas a fatores da história não citados 
diretamente, mas que fazem parte desse contexto. Entre eles o próprio momento histórico em que as histórias se passam, refletindo nas atitudes 
e comportamentos de seus personagens posturas características da sociedade e dos papéis sociais da época. Outro fator que segundo a nossa 
pesquisa pode ter influenciado é a intencionalidade das histórias. Anteriormente adaptavam-se histórias populares para o público infantil, sem 
necessariamente trazer uma lição ou um ensinamento sobre as situações da vida. Já na versão recente essa intencionalidade é clara e objetiva, 
evidenciando o bem e o mal, a busca do final feliz e as várias aprendizagens carregadas de valores. Como Rapunzel que é uma moça obediente que 
busca realizar seu grande sonho, baseando em seus bons sentimentos. Esses ensinamentos tratados de forma simples são possibilidades para que 
a criança interiorize de forma descontraída as situações difíceis em suas vidas conforme sua necessidade naquele momento. Acrescenta-se a essas 
versões geradas através da intertextualidade uma nova finalidade, que conforme estudos feitos até o momento é de trabalhar através da 
intencionalidade, situações ligadas a vida e as rela
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Título: ANÁLISE DAS ESTRUTURAS COGNITIVAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DE MAPAS CONCEITUAIS 177

RESUMO

Esta pesquisa desenvolve-se como parte das discussões do trabalho de conclusão de curso, em nível de Especialização. As teorias cognitivistas 
buscam explicar teoricamente o processo de aprendizagem. Essas teorias procuram expor, de modo geral, o que ocorre no momento em que o ser 
humano se situa e organiza seu mundo. Elas investigam como acontece o processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização 
da informação envolvida na cognição. A teoria que fundamenta esta pesquisa é uma teoria cognitiva da aprendizagem humana em sala de aula. 
Ela se baseia na premissa de que existe uma estrutura, na qual a organização e integração se processam. Essa estrutura é a estrutura cognitiva, que 
é entendida como o conteúdo total de ideias de certo indivíduo e sua organização. Desta forma, este estudo teve por objetivo investigar a 
estrutura cognitiva, a partir de mapas conceituais, de alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio em relação às suas concepções a cerca da tabela 
periódica. O desenho metodológico deste estudo foi desenvolvido a partir da construção e análise de mapas conceituais sobre os conceitos da 
tabela periódica. Vale destacar que mapa conceitual é uma técnica de análise que pode ser usada para ilustrar a estrutura conceitual de uma fonte 
de conhecimento. Os mapas foram construídos por alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio de uma escola do setor privado de ensino, na qual um 
dos pesquisadores é professor. As analises desenvolvidas neste trabalho foram construídas a partir da verificação dos mapas desenvolvidos pelos 
alunos em relação a organização e estruturação dos seguintes conceitos: a) Propriedades Periódicas (Eletropositividade; Eletronegatividade; Ponto 
de Fusão; Ponto de Ebulição; Raio Atômico; Afinidade Eletrônica e Energia de Ionização), b) Classificação do elemento (Metal, Semimetais, Ametal, 
Gases Nobres e Hidrogênio); c) Elementos representativos (os que terminam em configurações eletrônicas em subníveis S ou P e os elementos de 
transição que terminam em configuração eletrônica em subníveis D ou F). Sendo assim, tem-se que 36,4% dos alunos do 1º ano do Ensino Médio 
apresentaram uma relação adequada para os conceitos do item “a”. Em relação aos alunos do 3º ano do Ensino Médio foi identificado que 70% 
deste apresentaram a relação adequada para este item. É importante ressaltar que os alunos do 3º ano são mais experientes em relação aos 
conceitos discutidos. Destaca-se que um dos sujeitos de pesquisa do 3º ano apresentou algumas ideias relacionadas ao item “a”, porém, o mesmo 
não estabeleceu as ligações conceituais. É importante destacar que as ligações conceituais indicam que o sujeito estabeleceu as correlações entre 
os conceitos. Sendo assim, têm-se indícios de que este aluno não compreendeu claramente as correlações existentes entre os conceitos do item 
“a”. Vale destacar ainda que um sujeito de pesquisa do 1º ano apresentou indícios do reconhecimento da existência da classificação dos 
elementos (item “b”), mas não relacionou esta classificação com os elementos do subitem “b” (Metais, Semimetais, Ametais, Gases Nobres e 
Hidrogênio). Conclui-se que os mapas conceituais podem ser uma importante ferramenta para a compreensão da estrutura cognitiva dos alunos 
em relação aos diversos conceitos discutidos em sala de aula. Em relação aos conceitos apresentados nos itens “a”, “b” e “c” destaca-se que a não 
estruturação cognitiva desses conceitos podem trazer prejuízos à compreensão dos conceitos de ligações químicas, o qual tem fundamental 
importância no estudo da química. Vale ressaltar que os conceitos dos itens “a”, “b” e “c” norteiam o estudo de química, desta forma, indica-se 
para pesquisas posteriores analisar a estrutura cognitiva de alunos do Ensino Superior a partir destes conceitos.
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RESUMO

Entre os anos de 1991 a 2001, o ensino superior no Brasil foi marcado por vários fatores que sucatearam as IES públicas, tais como: a não criação 
de campi federais, a não expansão das universidades públicas e a desvalorização do professor. Um fato que chama atenção é que o perfil dos 
ingressantes nesse período deveria atender, em grande parte, à classe de baixa renda ou etnias excluídas; no entanto, permaneceram atendendo a 
quem poderia pagar o ensino superior e, dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
compravam o domínio das classes A e B nessas vagas. As políticas públicas voltadas para educação superior e implantadas ao longo da primeira 
década do século XXI passaram a fortalecer de forma significativa as IES públicas e foi através da implantação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), fortalecido entre 2001 a 2010, com a proposta de atingir metas de oferta para educação superior em torno de 30% aos jovens entre 18 a 24 
anos até o final da década, que se registrou o aumento de alunos que concluíram o ensino superior. Neste período ainda foram criados outros 
programas governamentais tais como: o Programa Universidade para Todos  (PROUNI), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e o sistema da Lei de Cotas. Todos esses programas 
auxiliaram ainda mais esse crescimento, principalmente nas regiões que antes eram esquecidas como as regiões Norte e Nordeste em comparação 
com as regiões Sul e Sudeste do país, como demonstrado pelo Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 
Educação (Simec/MEC). A partir de uma pesquisa inicial acerca dos programas supracitados, levando em consideração que o público alvo de tais 
ações é majoritariamente as classes C e D, podemos observar uma mudança significativa no perfil dos ingressantes das IES públicas. Contudo, a 
pesquisa ainda encontra-se no estágio de cruzamento de dados, e na ocasião estamos colocando em diálogo os dados nacionais com as 
informações coletadas a partir de uma pesquisa de campo que está por se desenvolver na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),  
especificamente nos cursos de Ciências Biológicas, Letras e Pedagogia. Nesses ambientes serão coletados dados acerca do perfil socioeconômico 
dos alunos ingressantes dos últimos três anos (2013 - 2016). Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário com 05 (cinco) questões 
elaboradas com o objetivo de identificar o perfil do ingressante, sua origem social, se o mesmo usufrui de alguma política pública e/ou programa 
social, a percepção do entrevistado com relação a sua perspectiva de mudança de conduta social a partir do ingresso no ensino superior. Tais 
dados serão confrontados com os dados oferecidos por fontes como IBGE, Simec/MEC e SEPPIR/PR. Os resultados iniciais são heterogêneos e vêm 
demonstrando a ocorrência de retrocessos e avanços em algumas questões, são reafirmadas as divisões de classe quanto ao ingresso em curso de 
maior concorrência, por exemplo, ainda nos cursos de medicina são recorrentes as aprovações de indivíduos das classes A e B, e isso se justifica 
pelo fato desses sujeitos terem acesso a uma educação básica de maior qualidade. Contudo, em números absolutos, o ingresso de pessoas no 
Ensino Superior chega a quadruplicar. Comparando os números de concluintes do Ensino Superior só na região Nordeste,  entre 1991 e 2007, 
veremos que a diferença é gigantesca, em 1991, temos um total de 37.517. Em dez anos, passamos para 114.785 concluintes, esses são dados do 
ano de 2007, apenas para a região Nordeste do Brasil. (Fonte: MEC/INEP/DEED). Ainda, segundo dados publicados pela Andifes, as classes A e B 
ocupavam em torno de 58,4% das vagas das universidades federais, enquanto 41,6% das vagas remanescentes eram compostas pelas classes C, D 
e E, no período anterior a 2002. Tais dados, mesmo que indiciários, são significat
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RESUMO

Um dos maiores desafios de pais e de educadores, sobretudo os de Língua Portuguesa e Literatura, é fazer com que os filhos e alunos leiam e 
encontrem na leitura um hábito prazeroso. Demonstrando preocupação em relação a essa questão e vendo a necessidade de formar uma 
sociedade leitora, o governo federal, em parceria com estados e municípios, vem criando políticas públicas (como o Plano Nacional do Livro e 
Leitura – PNLL) voltadas à leitura e ao livro no Brasil, a fim de assegurar a leitura como um direito social básico, visto que é fundamental para o 
pleno exercício da cidadania. Assim como o problema do analfabetismo, a falta de hábito de leitura de quem já sabe ler e escrever tem sido 
motivo de preocupação entre educadores que, para reforçarem as práticas de leitura dessas pessoas, vêm realizando campanhas de alfabetização 
não só com analfabetos, mas também com alfabetizados. Em casa, os responsáveis vêm encontrando dificuldades para inserir a atividade de 
leitura na rotina de crianças e adolescentes, que têm ao seu redor uma série de distrações, como por exemplo, redes sociais, videogames, 
celulares etc. Consequentemente, a prática de leitura fica legada somente ao ambiente da escola, sendo encarada como uma obrigação pelos 
alunos. Na escola, quando o professor de Literatura solicita a leitura de um clássico da literatura brasileira a uma turma de Ensino Médio, o que se 
vê nos semblantes dos alunos são as mais diversas expressões. Alguns alunos não têm o desejo de ler o livro, pois alegam que a história será 
entediante, uma vez que o mesmo foi escrito em um século diferente; outros, ao olharem para a grossura do livro, já decidem na mesma hora 
nem começar a leitura. Há, ainda, aqueles que só de pegarem em um livro sentem um sono profundo. O restante dos alunos só fará a leitura, 
porque todos serão avaliados por meio de prova escrita que valerá ponto na média. Em uma turma, por exemplo, de quase quarenta alunos, há 
pouquíssimos alunos que realmente farão a leitura solicitada por simplesmente gostarem de ler. Situações como essas fazem parte da realidade de 
várias escolas brasileiras, que vem buscando alternativas para mudar esse cenário problemático da educação. Diante disso, o que pais, professores 
e a comunidade escolar podem fazer a fim de solucionar esse problema - a falta de vontade de ler - que vem atravessando gerações? De que 
forma podem influenciar no prazer de ler e quais estratégias de motivação para a leitura podem ser aplicadas? O presente trabalho pretende 
sugerir práticas pedagógicas e atividades criativas para que educadores e pais, de forma colaborativa, aliando esforços, coloquem-nas em ação 
com o objetivo de criar o hábito de leitura nas crianças e adolescentes desde a mais tenra idade. Para isso, o artigo foi dividido em quatros partes, 
a saber: a primeira parte trata-se da introdução que acaba de ser apresentada; na segunda, foram feitas considerações sobre a responsabilidade 
da família na formação leitora dos filhos, assim como são sugeridas algumas ações para estímulo do hábito de leitura; na terceira, será discutida a 
necessidade de mobilização da escola, representada por toda a comunidade escolar, em relação à prática de leitura; e na quarta e última parte, há 
um relato de uma experiência vivenciada durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura de uma turma de segundo ano do Ensino Médio, de 
uma escola pública estadual no Rio de Janeiro, em que foi aplicada uma estratégia de motivação para a leitura.
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RESUMO

Esta pesquisa tem como foco principal analisar os tipos de violência registrados no Livro de Ocorrências da Escola Municipal Anjo Gabriel, bem 
como identificar os dados numéricos que representam as ações violentas praticadas dentro da escola em períodos mensais. O nosso interesse se 
aprimorou pela participação no Curso Gestão Escolar da Estácio\FCAT, em particular no módulo da Disciplina Planejamento e Avaliação 
Institucional, que privilegiou o contato com a literatura a respeito da gestão democrática, do direito à educação e da Atividade Cineclube em que 
se trabalhou a violência escolar, os casos de bullying nas escolas e a indisciplina na escola. A pesquisa busca identificar quais os tipos de violência 
são mais recorrentes no Livro de Ocorrência no ano de 2014 da Escola Municipal Anjo Gabriel. Para responder à problematização e alcançar os 
objetivos deste estudo optamos, de modo geral, por analisar os tipos de violência e a recorrência no Livro de Ocorrências para quantificar a 
violência por mês e por turno na Escola Municipal Anjo Gabriel. Os objetivos específicos procuram identificar no Livro de Ocorrências os tipos de 
violência existente na escola pesquisada, identificar os dados numéricos que representam as ações de violência e verificar as ações violentas 
mensalmente e por turno no ano letivo 2014 na escola Anjo Gabriel . Conversamos com a vice-diretora da escola, pessoa indicada pelo gestor para 
falar a respeito da incidência de atos violentos na escola, do tratamento e das possíveis sanções aplicadas aos estudantes infratores. A pesquisa 
tem uma abordagem qualitativa com ênfase nos dados quantitativos, do tipo documental. O instrumento de coleta dos dados usado foi anotações 
extraídas, por semana, durante o ano de 2014, do Livro de Ocorrências da escola. O estudo revela que a violência escolar é um fenômeno social 
crescente, que carece de ações e metas no Projeto Político Pedagógico articulado à gestão escolar, do envolvimento da escola, da família e da 
sociedade no combate aos atos de agressão. A pesquisa revelou que existem na escola dois tipos de violências registradas: a violência física e a 
violência verbal. A escola descreve como violência verbal qualquer forma de agressão à pessoa e não faz diferença entre os xingamentos e a 
violência psicológica seguida da agressão física, no caso do abuso velado (bullying). Por outro lado, a escola considera como violência física quando 
dois ou mais alunos se enfrentam com socos, chutes ou quando usam armas (de fogo ou branca), no espaço do recreio. As ocorrências no livro 
apontam crescimento nos meses do ano de 2014, sendo que o maior registro de violência física aconteceu no mês de junho seguido do mês de 
dezembro; nos meses de maio, agosto e novembro não existiram nenhum registro de violência física. Em relação ao número de ocorrências de 
violência verbal, os meses de março e maio registraram o maior número e os registros apontam 23 casos em março e 16 em setembro seguido de 
abril, maio e outubro com 14 casos de violência. Nos meses de junho, agosto e novembro os registros contabilizavam 09 casos e no mês de 
dezembro apenas uma ocorrência. A violência física tem 21 casos registrados em junho e 14 em dezembro. Concluímos que a violência física 
apenas é registrada quando a escola promove eventos com a presença do público externo, como festa junina e festa natalina. A Escola Anjo 
Gabriel não adota medidas protetivas e socioeducativas conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e observou-se que a escola 
somente realiza palestras para os alunos relacionados a temáticas transversais tratando a violência escolar pela consequência desta ação violenta 
na vida de estudante e não pela causa destas violências fisicas e verbais.
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RESUMO

Este artigo apresenta o resultado da pesquisa realizada no município de Castanhal, que teve por objetivo analisar o trabalho do coordenador 
pedagógico, destacando suas principais atribuições, bem como verificar as principais dificuldades no exercício da função, e averiguar quais os 
fatores que interferem no desenvolvimento de sua função, e também verificar se a relação estabelecida com o professor interfere na atuação 
docente. O método utilizado foi a pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa descritiva por possibilitar análise ampla a cerca do tema e 
responder a questão problema da pesquisa. Para tanto, a pesquisa se desenvolveu em 6 escolas estaduais de ensino médio de Castanhal 
entrevistando um total de 30 coordenadores destas instituições. Verificou-se a partir das entrevistas com esses coordenadores que a questão da 
identidade parece ser o problema maior dos coordenadores, pois se encarregam de tantos afazeres na escola que, às vezes, suas atribuições 
próprias ficam em segundo plano. A pesquisa aponta ainda que esse profissional se depara com uma vasta complexidade e uma gama de 
dificuldades de suas funções, não sendo simples, portanto, desenvolver o trabalho pedagógico na escola. Verificou-se também que o descredito 
com a função do coordenador na escola tanto por pais, professores e alunos afasta este profissional de seus afazeres e cria uma especie de 
barreira entre esses sujeitos o que de certa forma descaracteriza e desmotiva o coordenador para desempenhar uma prática diferenciada e eficaz 
na escola Conclui-se que é preciso que os coordenadores e os demais sujeitos da escola tenham clareza das reais atribuições deste profissional,
para que juntos possam construir outra história a cerca do trabalho do coordenador pedagógico, mas acima de tudo garantir que a profissão do 
coordenador seja valorizada e internalizada por meio de uma cultura de sucesso que necessita ser introduzida nas escolas e que transpasse na 
organização das tarefas e oficios de cada sujeito dentro das instituições educativas.
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RESUMO

As redes sociais, em especial o Facebook, tem assumido um importante papel na vida das pessoas. Uma vez incorporado ao ambiente escolar tem 
se demonstrado uma boa ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, constituindo um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que 
atende tanto à modalidade de ensino à distância como presencial. Uma vez que vai de encontro aos anseios dos alunos, cada vez mais conectados, 
e permite a interatividade entre eles, professores e outros sujeitos, os conhecimentos são construídos de forma colaborativa. Este trabalho tem 
como objetivo avaliar a percepção dos professores do curso de Medicina Veterinária da Estácio quanto à utilização do Facebook como um AVA. 
Pretendeu-se discutir se os professores do curso entendem que o Facebook pode ser utilizado como ferramenta auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem do curso, mesmo este sendo presencial, e se eles têm interesse em conhecer a ferramenta, utilizar na sua prática docente, e assim 
contribuir para a formação acadêmica dos alunos do curso. Foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, descritiva, com base em um 
questionário formado por quatro perguntas feitas aos professores. As perguntas foram enviadas por e-mail aos 43 professores do curso, que é 
oferecido no Campus Vargem Pequena, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ. Dos 43 professores que receberam as questões, 34 deles enviaram 
respostas, o que corresponde a 79% dos professores do curso. Quando os professores foram questionados se eles “viam” o Facebook como uma 
ferramenta auxiliar no processo ensino-aprendizagem, 23 professores (67,5%) disseram que sim, enquanto 11 (32,4%) afirmaram que não. 
Quando perguntados se eles utilizavam o Facebook com esta finalidade, 10 professores (29,4%) disseram que sim, enquanto que 24 (70,6%) 
afirmaram que não utilizam esta rede social com esta finalidade. Uma análise comparativa entre as respostas dadas às duas primeiras questões 
permitiu constatar também que dos 23 professores que veem o Facebook como uma ferramenta pedagógica, 13 deles (56,5%) não utilizam ainda, 
enquanto 10 (43,5%) já utilizam o Facebook com esta finalidade. Quanto à questão do conhecimento das funcionalidades do Facebook e quanto à 
sua utilização como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, 13 professores (38,2%) disseram que conhecem e sabem utilizar 
estas funcionalidades, enquanto 21 (61,8%) afirmaram que as desconhecem. Constatou-se ainda que dos 23 que responderam positivamente à 
primeira questão, que entendem que o Facebook possa ser utilizado para fins educacionais, 12 (52,2%) professores não conhecem as suas 
funcionalidades, enquanto que 11 (47,8%) afirmam conhecê-las. Quanto ao quarto questionamento feito, se os professores gostariam de conhecer 
e utilizar as funcionalidades do Facebook na sua prática docente, 30 professores (88,2%) disseram que sim, enquanto 4 (11,8%) afirmaram que não 
gostariam de incorporar o Facebook à sua prática. Constatou-se ainda que dos 23 que entendem que o Facebook possa ser utilizado no ambiente 
acadêmico, dois (8,7%) deles não querem utilizá-lo com esta finalidade. Verificou-se também que entre os 24 professores que não utilizam o 
Facebook em sua prática docente, 19 deles (79,1%) gostariam de utilizar de forma a contribuir com a aprendizagem dos alunos. Sendo assim, foi 
possível concluir que boa parte dos professores do curso de Medicina da Veterinária da Estácio entendem que o Facebook constitui uma 
ferramenta útil ao processo de ensino aprendizagem, embora muitos desconheçam as suas funcionalidades na totalidade e poucos utilizem. 
Conclui-se ainda que grande parte dos professores tem interesse em conhecer as suas funcionalidades e gostariam de utiliza-lo na sua prática 
docente. Por último, conclui-se que o Facebook é uma alternativa como AVA, que pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e o 
desenvolvimento das habilidades e competências por parte dos alunos.
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RESUMO

O campo teórico da avaliação vem sofrendo diversas transformações bastante significativas, entretanto, na prática, muitas dessas transformações 
não se fazem presentes no cotidiano da sala de aula. Observa-se que muitos professores já implementaram metodologias inovadoras em suas 
aulas, porém o processo avaliativo parece não dialogar com suas práticas docentes. Sendo assim, um dos pressupostos levantados é de que as 
práticas avaliativas desses docentes não estão acompanhando as transformações teóricas sofridas no campo da avaliação devido as perspectivas 
avaliativas presentes nos Projetos Pedagógicos do Curso de Pedagogia. Entendendo que o curso de formação de professores é o espaço 
privilegiado para a construção de concepções que guiarão as práticas docentes, o presente estudo buscou responder a seguinte questão de 
partida: como as perspectivas de avaliação contidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia orientam a prática docente? Diante disso, 
esta pesquisa objetivou analisar as perspectivas de avaliação presentes nos cursos de Licenciatura em Pedagogia das Universidades da Rede 
Pública Federal de Pernambuco. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa documental, com a análise do documento primário do arquivo público 
original da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nosso campo de pesquisa, referente ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O curso 
escolhido foi o de Licenciatura em Pedagogia da referida Universidade, tendo como foco as orientações contidas no PPC acerca da proposta de 
Avaliação. Teve, assim, os seguintes objetivos específicos: analisar as orientações acerca da avaliação presentes nos PPC´s dos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia das Universidades da Rede Pública Federal de Pernambuco; categorizar as perspectivas de Avaliação de acordo com as 
Gerações de Avaliação; identificar, nas matrizes desses cursos, os componentes curriculares que apresentam estudos sobre Avaliação; analisar as 
relações existentes entre as perspectivas de avaliação propostas nos PPC´s dos cursos e aquelas propostas nas ementas dos componentes 
curriculares que apresentam estudos acerca da Avaliação. Ao final da pesquisa, os dados permitiram indicar que no estado de Pernambuco, na 
rede federal, apenas a UFPE e a UFRPE oferecem curso de Licenciatura em Pedagogia e que a UFPE é a única que disponibiliza os PPC’s do curso no 
site da universidade. Esses PPC´s trazem alguns indicativos de perspectivas mais emergentes acerca da avaliação, referentes às Terceira e Quarta 
Gerações da Avaliação, como regulação do ensino, diversidade de instrumentos, e compartilhamento de responsabilidades entre professor e 
aluno. Nos dois cursos, existem três disciplinas que tratam sobre avaliação e suas ementas facilitam a compreensão do que deve ser discutido em 
sala de aula. Conclui-se, porém, que apesar da UFPE oferecer dois cursos de Licenciatura em Pedagogia e os PPC’s apresentarem propostas 
inovadoras acerca da educação, o PPC do curso de Pedagogia da UFPE campus Recife não apresenta claramente orientações acerca da proposta 
de Avaliação. Por outro lado, o PPC do Campus Agreste apresenta uma proposta bem estruturada sobre Avaliação da aprendizagem, que dialoga 
com a Quarta Geração da Avaliação, assim, de maneira mais clara o professor em sua materialização na sala de aula.
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RESUMO

A matemática seja, talvez, a única área de conhecimento que receba o mesmo tratamento em todas as partes do mundo. As diferenças passam 
pelas abordagens de ensino da matemática, mantendo-se basicamente o mesmo conteúdo nos sistemas educacionais no mundo. Essa pesquisa 
visa contribuir com a investigação da natureza do saber ensinar-aprender a partir das representações sociais dos professores sobre a 
aprendizagem da matemática e, para isso, identifica-se com a perspectiva do desenvolvimento profissional em serviço e da Educação Matemática. 
Nesse modelo de formação, o conhecimento didático do professor é ponto de partida, conhecimento esse que se constitui a partir das relações 
advindas de outros conhecimentos, dentre eles o conhecimento prático e conhecimento que se tem sobre os processos de aprendizagem dos 
alunos. As representações sociais do professor sobre os processos de aprendizagem da matemática dos seus alunos são consideradas uma espécie 
de elemento de interligação entre o que os alunos aprendem e a forma como o professor ensina. Investigá-las pode ser um caminho para 
compreender e intervir sobre as estratégias que norteiam a prática docente sob a perspectiva da Educação Matemática. Nesse sentido, o 
conhecimento prático relaciona-se às representações sociais da aprendizagem da matemática e se revela na elaboração dos percursos que os 
professores elegem necessários e primordiais para a atribuição dos significados matemáticos aos objetos. São (re)significações relevantes para a 
aprendizagem dos alunos e para o desenvolvimento do conhecimento teórico do professor, componente do conhecimento pedagógico. Saber 
ensinar na perspectiva do desenvolvimento profissional e da Educação Matemática implica a formação do profissional capaz de promover a 
aprendizagem para todos, professores e alunos, propondo situações desafiadoras que motivem os alunos a investigar, conjecturar, estimar, 
experimentar, responder e validar respostas por intermédio da mediação conduzida pelo professor. Daí a importância de investigarmos as 
representações sociais da aprendizagem da matemática e suas possíveis implicações na natureza do saber-ensinar dos professores dos anos 
iniciais à luz da Educação Matemática, buscando delinear futuros encaminhamentos a serem considerados na formação desses professores no 
campo da matemática. Diante das colocações expostas, temos como hipótese que os professores constroem representações sociais dos conceitos 
e práticas que os traduzem nos processos de desenvolvimento profissional em serviço e implicam a natureza do saber ensinar. Essa é uma 
pesquisa qualitativa e os principais recursos metodológicos serão entrevistas semiestruturadas aplicadas ao corpo docente de uma escola da Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro que se encontra em formação na perspectiva do desenvolvimento profissional em serviço e da educação 
Matemática desde 2009. São feitas imagens na situação de trabalho de duas professoras, das quais são selecionados alguns episódios para 
submissão a técnica de autoconfrontação simples. Nesta técnica, o sujeito se observa e interage com a imagem e com o pesquisador. A análise das 
entrevistas é realizada a partir do Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA. O processo de validação dos resultados será feito em triangulação 
com os resultados obtidos em cada técnica e com resultados encontrados na revisão de literatura. Além disso, pretende-se discutir os resultados 
com os próprios sujeitos.
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RESUMO

O presente trabalho procura levantar questões relacionadas à inclusão educacional de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) na 
rede regular de ensino, mais especificamente, na Educação Infantil, a partir da investigação das representações sociais de professores sobre o 
“Aluno Autista”. O objetivo é analisar, a partir do discurso de professores da Educação Infantil, as representações sociais que os mesmos possuem 
sobre tal objeto, além das práticas contidas no contexto educacional tendo como base a dualidade existente entre a inclusão e a exclusão, 
apresentando a exclusão como prática inerente ao sujeito. A questão que conduz a investigação proposta gira em torno da forma com a qual os 
professores formam representações sobre o TEA e até que ponto estas representações influenciam as práticas exercidas em sala de aula, além 
sugerir que ainda existam práticas que reforcem a exclusão no ambiente escolar. Assim, torna-se necessária a pesquisa sobre as tensões inerentes 
ao contexto social provocadas pela relação entre a inclusão e a exclusão no contexto escolar, portanto busca-se, a partir deste, investigar de 
acordo com o discurso de professores da Educação Infantil as representações sociais sobre exclusão neste contexto. Quanto a metodologia 
utilizada na presente pesquisa, foi construído um instrumento de pesquisa com o termo indutor “aluno autista”, aplicado em um momento de 
formação em serviço, com 96 professores atuantes na Educação Infantil do município de Barra do Piraí/RJ, de 29 escolas que oferecem serviços 
educacionais em tal segmento, com idades entre 21 e 57 anos e com formação em diferentes níveis de ensino. Quanto aos resultados colhidos, foi 
possível descrever que as palavras evocadas com maior frequência pelos professores, definidas como parte integrante do Núcleo Central, estão 
relacionadas ao desafio e a especificidade do trabalho com tais alunos. Na primeira periferia encontramos palavras relacionadas às questões 
afetivas e ao cuidado, enquanto na segunda periferia encontramos palavras que tratam das características específicas do aluno com TEA e, por 
fim, os termos relacionados na terceira periferia giram em torno de questões importantes para a realização do trabalho. Desta forma, é possível 
concluir que as representações sociais dos professores sobre o “aluno autista”, estão marcadas por sentimentos que mostram o trabalho com 
alunos com TEA como desafiador, devido à falta de experiência, e o quanto ainda é novo o processo de inclusão desta clientela na rede regular, 
exigindo maior dedicação. Percebe-se que a visão romantizada contida no processo de inclusão não deixa de ser marcante ainda quando o assunto 
é trabalhar com o aluno diferente, mas passa a ser um sentimento secundário e, não mais central, seguido das características do aluno autista e, 
depois por termos relacionados às peculiaridades necessárias para o desenvolvimento da inclusão do mesmo em sala de aula, como paciência e 
pesquisa. Assim, conclui-se que existe uma mudança nos elementos centrais das representações sociais sobre a inclusão educacional, no caso do 
aluno autista, onde o professor assume o desafio e admite que existem práticas específicas para que esta inclusão aconteça, sentindo-se 
desafiado; o afeto ainda é elemento importante para a manutenção dessas representações, assim como o próprio “Espectro Autistístico”, quando 
cita as características dos alunos, admitindo também o quanto precisa saber mais sobre tal transtorno. A partir do discurso dos professores é 
possível afirmar que, a dualidade existente entre os termos inclusão/exclusão, faz com que os professores justifiquem suas práticas colocando 
diferentes demandas ou condições para que o processo de inclusão desta clientela na rede regular seja pleno, mascarando um discurso ainda 
carregado pela exclusão.
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RESUMO

Este artigo busca analisar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) em termos de suas possíveis contribuições 
para o fortalecimento da justiça social no Brasil enquanto politica pública de educação. Para isso, o estudo apresenta inicialmente um relato sobre 
a “policy cycle approach” (abordagem do ciclo de políticas) com intuito de analisar o programa sobre a ótica desse método para pesquisa em 
políticas educacionais, descrevendo um breve histórico do PRONATEC e propondo uma reflexão que rompa com a concepção linear de análise de 
políticas públicas educacionais, conforme propõe o referencial teórico. A hipótese deste trabalho considerou a realização de um ensaio analítico 
preliminar sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na perspectiva da abordagem do ciclo de políticas, partindo do 
principio que esta política pública educacional investigada tem como objetivo oferecer cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a 
população brasileira, oferecendo vagas em cursos de qualificação gratuitos e de qualidade para trabalhadores, estudantes e pessoas em 
vulnerabilidade social, com direito a auxílio alimentação, auxílio transporte e material escolar. Lançando luz da teoria da abordagem do ciclo de 
políticas sobre o referido programa o escopo do trabalho buscou realizar uma crítica analítica sobre o programa e seus desdobramentos no 
cenário nacional sob a ótica da abordagem do ciclo de políticas, desde de sua concepção até sua implementação, sem deixar de considerar que o 
programa ainda encontra-se em execução no âmbito nacional. No enfoque do fortalecimento da justiça social possivelmente proporcionado pelo 
PRONATEC, o trabalho ponderou que o programa atua em conjunto com outras iniciativas, com o propósito de ampliar as oportunidades 
educacionais em todo o Brasil, envolvendo o Acordo de Gratuidade dos Serviços de Aprendizagem, a Rede e-Tec Brasil e muitas outras apostas, e 
também instituições particulares que trabalham com ensino profissionalizante. A reflexão sobre tal abordagem é bastante útil no contexto 
brasileiro uma vez que o campo de pesquisa em políticas educacionais no Brasil é relativamente novo e “ainda não consolidado em termos de 
referenciais analíticos consistentes, e que, de resto, sofre as indefinições resultantes da crise de paradigmas que afeta as ciências sociais e 
humanas na contemporaneidade...” (Azevedo & Aguiar, 1999, p. 43). A metodologia empregada considerou a política pública educacional, seus 
textos legais, resultados parciais, documentos numéricos/estatísticos e publicações a respeito articuladas a abordagem do ciclo de políticas 
proposta, tendo Ball, Mainardes, Bourdieu e Weber como principais suportes teóricos, a reflexão deduzida infere que a abordagem do ciclo de 
políticas, constitui um importante referencial metodológico, capaz de propiciar análises críticas e contextualizadas de programas que possam vir a 
contribuir para o fortalecimento da justiça social, a exemplo do PRONATEC.
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RESUMO

A presente pesquisa de doutorado, em andamento, tem por objetivo investigar os discursos de professores ciberativistas acerca da educação 
pública no Rio de Janeiro, apresentados em um grupo público no Facebook, analisando as crenças, valores, acordos e técnicas argumentativas 
adotadas por eles para fins de persuasão às causas defendidas. Além disso, reflete sobre as possibilidades e limites do apelo discursivo dessa 
retórica online para fins de ativismo e mobilização social na área educacional. O referencial teórico/metodológico adotado para essa análise 
baseia-se nos pressupostos da Nova Retórica – Teoria da Argumentação. Utiliza-se também o MEA (Modelo da Estratégia Argumentativa) como 
instrumental de apoio à análise e interpretação dos argumentos coletados no referido grupo ao longo de dois anos de pesquisa (2013-2015). Os 
resultados preliminares apontam que as discussões do grupo estão polarizadas, mediante a criação de uma dissociação de noções do termo 
“educação pública”, em que, de um lado há os que defendem um ataque às políticas públicas educacionais em vigor, em busca do que chamam de 
uma “educação pública de qualidade” (representantes da metáfora “sonho”) e os que, apesar de não concordarem com as atuais políticas, aderem 
a elas para evitarem confrontos, descontos de salários e outras represálias por parte do governo (representantes da metáfora “feijão). Como a 
hierarquia de valores encontra-se dividida basicamente entre esses dois polos dentro do grupo, em diversas ocasiões, o debate resulta em 
agressões pessoais, pois nenhum dos lados aceita argumentar, impondo ao outro suas opiniões. Além disso, há a queixa dos oradores de que 
apesar de vários professores participarem ativamente das discussões online, acabam por não aderir às ações offline (boicotes/greves), o que 
enfraquece o movimento. Assumimos que, para aprimorar o debate e aumentar a persuasão, o melhor tipo de discurso a ser utilizado pelos 
oradores nesse momento é o do gênero epidítico, cujo objetivo é louvar e/ou censurar uma ação, a fim de intensificar a adesão a valores sem os 
quais os discursos que visam a uma ação não comovem e nem persuadem seus auditórios. Nele, o auditório é chamado a reagir, a dar uma 
resposta: aderir a ou rejeitar a luta pela educação pública de qualidade defendida pelos oradores do grupo. Seu objetivo não é necessariamente 
suscitar uma ação imediata, mas sim criar uma disposição para a ação futura, ao reforçar a comunhão em torno de certos valores que estão 
enfraquecidos. Comunhão essa que poderá servir futuramente de suporte para persuadir e motivar o tão esperado ativismo offline em massa dos 
professores, em prol de melhor educação, para além do mundo virtual.
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RESUMO

Assuntos como desempenho escolar, condições de trabalho do professor e diminuição na procura pela carreira do magistério vêm sendo 
amplamente discutidos, não apenas pela comunidade científica, mas pela sociedade como um todo. Em função desses problemas enfrentados 
pelo atual sistema de ensino, frequentemente divulgados pela mídia, cresce a preocupação com a formação inicial e continuada do professor e 
com a forma como são organizados os currículos dos cursos de formação, que vêm, desde a sua criação, segregando teoria e prática. 
Historicamente, em cursos de licenciatura, os conteúdos específicos da área de atuação dos professores são priorizados em detrimento daqueles 
da formação pedagógica. Essa negligência em relação à formação pedagógica tem sua origem nos anos 1930, quando surgiram, no Brasil, os 
primeiros cursos de licenciatura. Embora venham emergindo novas discussões acerca do assunto, ainda hoje, os cursos de licenciatura 
permanecem sem alterações significativas em seu modelo. Essa realidade afeta, de maneira significativa, os cursos de licenciatura em Letras com 
habilitação em Língua Inglesa, pois são organizados, em geral, numa estrutura de dupla habilitação, o que dificulta a viabilização do tempo 
necessário a se destinar à formação pedagógica. Este trabalho teve como objetivo buscar indícios de representações sociais de professores que 
atuam no curso de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa a respeito de formação pedagógica. Fundamentou-se na Teoria das 
Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici. A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como lócus de investigação quatro 
universidades do Rio de Janeiro, sendo duas públicas (uma federal e uma estadual) e duas particulares, tendo sido definidos como sujeitos 30 
professores que atuam no curso de licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa dessas universidades. Foram utilizadas como técnicas 
de investigação análise documental, em que foram analisados os documentos que regulam o ensino, especificamente, a LDBEN e as DCN, os 
currículos dos cursos e entrevistas conversacionais com os professores, acerca do atual modelo de formação dos cursos de Letras. O material 
coletado foi tratado com base na Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin. A partir da análise, foi possível identificar que, embora os 
professores reconheçam a necessidade de oferecer aos alunos uma formação inicial que articule conteúdos específicos e conteúdos relativos à 
formação pedagógica, ainda há diversos fatores que dificultam sua efetivação, tais como o apego à “tradição” e a disputa entre os departamentos 
de Letras e Educação pela responsabilidade da formação pedagógica. Observou-se que a experiência profissional contribui para a promoção dessa 
articulação, que, por vezes, se faz presente na prática docente, mesmo que ainda não esteja formalizada nos currículos dos cursos. Foi apontada 
pelos professores participantes como um elemento dificultador para a efetivação dessa articulação a indisponibilidade dos alunos para a 
apropriação de conhecimentos didático-pedagógicos que não estão de acordo com seus interesses ou que não consideram relevantes para seu 
exercício profissional futuro. Pode-se dizer que nos quatro cursos analisados foi identificada a simultaneidade de dois modelos de formação: de 
conteúdos culturais-cognitivos e de pedagógico-didáticos, com mais peso para o primeiro, o que ratifica a persistência de um modelo tradicional 
de formação, registrada na fala dos professores. Quanto à representação social de formação pedagógica, esta pesquisa ratifica resultados de 
outros estudos, evidenciando que, diretamente relacionada à persistência desse modelo, os professores de licenciaturas ainda a desvalorizam e a 
colocam em um segundo plano, justificando tal comportamento ora pela fragmentação da base da formação em dois blocos distintos, ora pela 
falta de interesse dos licenciandos.
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RESUMO

A complexidade na constituição do campo da pedagogia é reconhecida por muitos autores do campo da Educação que tratam do assunto e isto 
tem sido o cerne dos debates há décadas no Brasil. Desde a institucionalização do curso de Pedagogia no país, em 1939,  quase 80 anos já se 
passaram, mas a polêmica e as divergências entre os pares continuam acirradas. Em 2006, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia foram estabelecidas, apresentando uma proposta de formação do pedagogo que articula docência, gestão educacional e pesquisa. As 
discordâncias presentes na elaboração destas Diretrizes continuam nos debates em defesa e nas críticas ao texto legal, principalmente, quando 
são analisadas tendo como referência as experiências vivenciadas diariamente pelos egressos no campo de trabalho. Diante desse contexto, nosso 
objetivo é analisar quais as interferências da gestão polivalente, presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, na 
prática cotidiana de pedagogos que atuam na rede pública de ensino? Como a gestão se desenvolve no "chão" da escola? Tomamos como 
referência teórico-metodológica a abordagem (auto)biográfica, focalizando as experiências de gestão de professores, por meio de recurso oral em 
um grupo de investigação-formação. Esta metodologia de pesquisa é produtora de conhecimento individual e coletivo que potencializa os 
movimentos de reflexão sobre as próprias experiências, teorias e práticas. Ao trabalhar com as narrativas de formação é possível conhecer e 
analisar o relato de experiências que ao longo da vida se constituíram de maneira formadora e mostram a força desse processo vivido 
individualmente, marcado, porém por outros indivíduos. Neste sentido,  organizamos encontros com professores/gestores, denominados 'gestão: 
narrativas de experiências', para elucidar os questionamentos desta investigação, triangulando os dados coletados com o referencial teórico 
estudado e as diretrizes de 2006. Os resultados mostram que a ideia de centralização do poder ainda está fortemente arraigada na concepção dos 
profissionais que participaram dos encontros; e que a gestão democrática está sendo construída cada vez menos, pois estamos vivenciando no 
"chão" da escola a gestão gerencial.
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RESUMO

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) determina que as instituições de ensino superior brasileiras realizem 
autoavaliações institucionais periódicas. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade da autoavaliação realizada no âmbito do Sinaes por 
uma universidade particular do Estado do Rio de Janeiro, tanto à luz do papel dessa autoavaliação nos processos regulatórios de 
recredenciamento institucional e de renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, quanto perante padrões internacionais de qualidade 
de avaliação. Foi elaborado um instrumento avaliativo, validado por especialista, com critérios de análise que foram extraídos diretamente dos 
instrumentos avaliativos do Sinaes e dos padrões de qualidade de avaliação propostos por uma comissão interdisciplinar de grande alcance, a Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation, formada por organizações e associações canadenses e dos EUA. Sem fins lucrativos, esta 
comissão além de estabelecer padrões de avaliação para uso em uma variedade de contextos educacionais, também revisa e atualiza esses 
padroes, os quais identificam e definem qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a perseguir essa qualidade. Especificamente, 
optou-se por uma abordagem somativa de meta-avaliação, utilizando critérios de três fontes: os indicadores relativos à dimensão intitulada 
"planejamento e avaliação" do instrumento de avaliação institucional externa do Sinais  (especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional); o indicador "ações  decorrentes dos processos de avaliação do curso" do instrumento de avaliação de 
curso de graduação, também do Sinaes; e os padrões do Joint Committee.  Na aplicação do instrumento, foram realizados cotejamento e a análise 
documental. Para o primeiro indicador --coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia 
da autoavaliação institucional com o estabelecido em documentos oficiais--, o ponto de partida foi buscar evidências que comprovassem a 
realização daquilo estabelecido no PDI. As evidências foram encontradas no conjunto formados pelos PDI, Relatório de Acompanhamento de 
Realização dos Objetivos e Metas do PDI, Atas da CPA, Relatórios de Autoavaliação Institucional, Instrumentos para a Autoavaliação, cartazes e 
panfletos de divulgação, e site da Avaliação Institucional da universidade. O levantamento foi realizado por dois auditores e deu-se sem 
divergências. Trabalho semelhante foi realizado em relação aos demais indicadores das primeiras duas partes do instrumento de meta-avaliação e 
as conclusões dos auditores permitiram o preenchimento dos campos assinalando o nível de atendimento desses indicadores. Na terceira parte do 
instrumento de meta-avaliação, os padrões foram organizados em quadros, de acordo com as categorias definidas pelo Joint Committee: 
utilidade, exequibilidade, adequação, precisão e responsabilização (esta no sentido de imputabilidade). As descrições dos padrões foram criadas 
para avaliação de programas e para uma realidade diversa, e nem sempre são adequadas à situação de uma IES brasileira. Assim, neste estudo, o 
padrão foi considerado atendido sempre que foi encontrada evidência de que seu "espírito" estava devidamente contemplado. A verificação do 
atendimento dos padrões teve por base fundamentalmente, mas não exclusivamente, os relatórios de autoavaliação institucional. Para cada 
padrão, foi consignado um breve comentário relativo aos achados da análise realizada a partir dos relatórios consultados, corroborando a decisão 
registrada em relação ao atendimento do padrão. A análise retratada nos quadros, juntamente com os resultados das outras partes do 
instrumento de meta-avaliação, permitiu concluir:  a meta-avaliação revelou uma autoavaliação institucional coerente com os preceitos do Sinaes 
e bem situada perante padrões internacionais de qualidade de avaliação.
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RESUMO

A compreensão de como a motivação no ensino superior se compõe é de interesse primordial para o desenvolvimento de estratégias de melhorias 
no processo de ensino-aprendizagem. Para este trabalho, focou-se na visão do docente em relação a quais construtos compõem a motivação do 
corpo discente. Este estudo faz parte de um projeto que tem por objetivo final gerar perfis de motivação em uma IES privada, localizada no 
município de São Paulo, com cerca de 7.000 alunos, sob os pontos de vista institucional, docente e discente, e a criação de um modelo final que 
possa explicar a relação de tais construtos nas três frentes. Este estudo verifica de que forma os construtos de motivação são organizados em uma 
hierarquia de importância na perspectiva do corpo docente em uma instituição privada do ensino superior,utilizando-se de análise de decisão 
multicritério, foi possível modelar esta relação. Os resultados sugerem centralização na figura do docente e desabono de formas e práticas 
avaliativas. Os estudos sobre motivação e seus efeitos no ensino superior tendem a tratar de pontos específicos, sendo que alguns, no entanto, 
dedicam-se a ampliar estes horizontes ao integrar diversos construtos e compreender sua inter-relação. Em termos estruturais, para este trabalho 
empregou-se uma adaptação do instrumento de Ruiz (2003), acrescido de uma nova dimensão diferente. Assim, os construtos empregados no 
processo de mensuração foram: a) as estratégias de ensino; b) a motivação intrínseca; c) a autorregularão; d) aspectos socioculturais, e e) formas 
e técnicas de avaliação. Cada um dos construtos foi subdividido em três níveis (baixa, média e alta influência) em que os professores deveriam 
escolher combinações aleatórias que seriam mais positivas para a motivação em ambiente de sala de aula. Estes construtos foram aplicados a um 
grupo de 44 professores de uma IES localizada na região metropolitana de São Paulo. Os profissionais participantes pertencem ao departamento 
que congrega cursos de administração, recursos humanos, marketing e contabilidade. Após a elaboração do questionário PAPRIKA, houve 71% de 
participação (de um total de 62 professores no departamento). Entre as respostas obtidas e o modelo final, a correlação ρ de Spearman variou 
entre 0.83 a 0.97, o que indica uma alta capacidade do modelo em explicar a perspectiva docente no grupo amostral empregado. Como parte do 
projeto em curso, este estudo será integrado com outros dois em planejamento, no qual o instrumento criado (construtos e subníveis) será 
também verificado nas dimensões discente e institucional. Espera-se ao fim uma compreensão mais profunda e ampla de como os diferentes 
atores enxergam as bases da motivação no ensino superior em IES privadas.
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RESUMO

A presente pesquisa de doutoramento teve por base inquietações originadas no contexto do debate da necessidade de superação do paradigma 
repressivo na atividade policial e afirmação do paradigma preventivo/educativo, suscitando questões ligadas ao ensino policial nas Escolas de 
Formação Policial. Partindo da premissa de que o atual cenário da (in) segurança pública denota a imprescindível necessidade de promover 
estudos e pesquisas em torno dessa temática, a afirmação de um novo paradigma para segurança pública vai incidir diretamente na política de 
formação policial, na qualidade de profissional de segurança pública, com corpo de conhecimento definido para exercer sua função social, 
implicando uma transformação que vai desembocar no seu formador, tido como docente no ensino policial. Partiu-se do pressuposto deste novo 
paradigma e o surgimento das políticas nacionais para ações formativas dos profissionais de segurança pública desencadearam um deslocamento 
da instrução militar para ensino policial e passou a requerer um corpo de conhecimentos específicos para dar conta da formação policial, 
proporcionando reconfigurações na sua profissionalidade docente dos formadores a partir das quais passaram a mobilizar saberes específicos da 
docência para o exercício de sua ação formativa no ensino policial. Surgiu, assim, a questão norteadora do estudo: no contexto do deslocamento 
da instrução militar para o ensino policial, na afirmação do paradigma preventivo e educativo presente nas políticas de segurança pública, que 
saberes vêm sendo mobilizados por formadores da ACIDES em termos de aproximações com a função docente? No caso, o referido estudo ao 
evidenciar que o deslocamento da instrução militar para ensino policial implicou no reconhecimento de um corpo de conhecimento para exercer a 
função de ensinar, fez-nos crer no pressuposto de que tal deslocamento implicou na mobilização de saberes característicos dos denominados 
saberes docentes (Shulman, 1987; Gauthier et al., 1998; Tardif, 2002; Freire; 1996; Pimenta, 2002; Cunha, 2004). Desta forma, o objetivo proposto 
para pesquisa foi caracterizar saberes mobilizados pelo formador na sua prática de atividade de ensino policial diante do movimento de 
reconfiguração da profissionalidade docente dos formadores e perspectivado pela afirmação do paradigma preventivo/educativo. Buscando 
atender esse objetivo, que exige uma forma mais aprofundada, utilizou-se da abordagem de natureza qualitativa tendo como espaço da pesquisa 
o Campus de Ensino Mata da Academia Integrada de Defesa Social e como sujeitos os docentes designados para atuar na formação dos Oficiais da 
Polícia Militar de Pernambuco nos anos de 2015 e 2016. Utilizou-se de dois instrumentos de pesquisa – a observação e as entrevistas – totalizando 
120h/a de observação e 08 docentes entrevistados. Os dados estão sendo categorizados e organizados, inicialmente, em quatro eixos principais: 
influência na reconfiguração da profissionalidade do formador, saberes mobilizados na prática do ensino policial na relação com os saberes 
docentes; formas de construção dos saberes mobilizados pelos formadores dos profissionais de segurança pública; e, limites e possibilidade no 
trabalho do formador no exercício da função de ensinar. Os resultados preliminares denotam ainda a presença de elementos estruturantes da 
figura do instrutor, embora caminhe para uma (re)configuração na direção do status docente em termos do reconhecimento de um corpo de 
conhecimento complexo e dinâmico que exige o domínio de saberes próprios daquele que exerce a função de ensinar, evidenciado nas ações dos 
docentes no âmbito de suas aulas. Por fim, o estudo já aponta novos caminhos no enfrentamento aos desafios postos à segurança pública, com 
intuito de transformar a polícia, tida como repressiva, numa preventiva com viés educativo, sem perder de foco o seu maior objetivo institucional: 
a paz social e o bem-estar dos indivíduos na nossa sociedade.
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RESUMO

Os estudantes egressos do Ensino Médio, na maioria das vezes, vêm com versões deterministas do que é fazer Ciência, criando a visão deturpada 
do fazer como mera verificação do que já é posto a partir das aulas experimentais. Eles podem apresentar uma grande dificuldade de se libertarem 
da abordagem não reflexiva típica da escola tradicional em função de suas experiências anteriores proporcionadas por metodologias acríticas com 
a presença de monólogos. Institucionalmente, também temos uma escola que privilegia o discurso do agir por reflexo e não por reflexão, o que 
pode interferir nas relações do pensar e fazer devido à preocupação de se obter pontuação necessária para a aprovação na disciplina. Este estudo 
teve o objetivo de analisar a utilização do Diagrama V por estudantes de Engenharia Civil e Engenharia de Produção em uma disciplina de Química 
Geral na construção do conhecimento a partir de experimentações no contexto do Ensino Superior de uma instituição privada do estado do 
Espírito Santo. A metodologia desenvolvida foi caracterizada por uma abordagem qualiquantitativa a partir de objetivos exploratórios-descritivos 
combinados, utilizando como forma procedimental a pesquisa-intervenção desenvolvida no campo. Observou-se uma melhora no 
desenvolvimento das experimentações e na comunicação dos estudantes. O Diagrama V pode ser utilizado como proposta de organização do 
conhecimento a partir do conhecimento anterior que o estudante traz de sua experiência, não permitindo que as aulas experimentais sejam 
relatadas através de meros registros acríticos. Os estudantes declararam que, mesmo sendo complexa a construção do Diagrama V, preferiam 
construi-lo quando comparada à construção do relatório tradicional. Eles ainda afirmaram que essa metodologia promove a interação entre o 
pensar e o fazer na construção do conhecimento. Pôde-se afirmar ainda que existem aproximações teóricas entre os aspectos do Diagrama V e os 
estilos de aprendizagem expresso pelo modelo de Simon (2010). Porém, ao se analisar os valores obtidos nos aspectos do Diagrama V produzidos 
pelos estudantes no decorrer das dez experimentações não houve uma relação expressiva entre o desempenho dos mesmos com seus respectivos 
estilos de aprendizagem. A utilização do Diagrama V é recomendada na construção do conhecimento nas aulas experimentais de Química Geral, 
pois os resultados evidenciaram uma melhora significativa no entendimento das experimentações desenvolvidas pelos estudantes.
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RESUMO

A dificuldade de alunos no aprendizado das frações é uma discussão recorrente em pesquisas que tratam do ensino da matemática escolar e em 
documentos que orientam sistemas de ensino. As pesquisas relacionam as dificuldades e os erros dos alunos à transposição entre os conjuntos dos 
naturais e racionais, à ausência do estudo das diferentes ideias das frações e ao modo de apresentar esses números apenas como signos. Estas 
mesmas dificuldades aparecem expostas nos documentos que organizam os resultados das avaliações em larga escala, como a Prova Brasil, e que 
declaram insatisfatório o aprendizado dos números racionais pelos alunos da escola básica, justificado nas ausências conceituais presentes no 
ensino desses números. A hipótese é que a análise dos descritores e das questões dos exames nacionais pode contribuir para identificar o que se 
valoriza com relação à proficiência nas frações e assim entender as escolhas do que se deve ensinar, considerando que as informações do 
desempenho dos estudantes nestes exames associadas às do rendimento escolar, determinam o indicador de qualidade educacional (IDEB). Os 
documentos selecionados para análise são: (a) pesquisas que destacam a dificuldade das frações; (b) diretrizes da Prova Brasil; (c) Nota Técnica 
das Avaliações; (d) itens da Prova Brasil e respectivas orientações para os professores a respeito das questões do exame. O método utilizado para 
examinar os documentos é a análise retórica porque permite revelar os valores, as crenças e o que se diz desejável para os atores sociais. Estes 
documentos, de acordo com os grupos (pesquisadores, professores, matemáticos, elaboradores de itens dos exames, etc.) ao explicitar as 
dificuldades e erros dos alunos no aprendizado das frações e das concepções do que venha a ser o aprendizado desse número, apresentam o 
problema do aprendizado de modo difuso e controverso. A dita proficiência em Matemática que os exames declaram avaliar assume significado 
diferente daquele que pressupõe a identificação do conhecimento de frações e a capacidade de criar estratégias de resolução de problemas, 
embora as diretrizes, por meio dos descritores, afirmem o contrário. A Matriz de Referência da Prova Brasil admite que está estruturada sobre o 
foco da resolução de problemas entretanto, os itens da prova já apresentam a formulação do modelo pronto impedindo a observação das etapas 
de resolução. A adequação do conteúdo matemático aos itens dos exames caracteriza-se por uma redução ao que os diferentes grupos dizem 
considerar como necessário para o aprendizado. No entanto, a relevância atribuída a esse instrumento de medida e as informações obtidas a 
partir dele determinam tomadas de decisão a respeito das ações nos processos educativos. Além disso, direcionam as orientações destinadas aos 
professores para um conteúdo matemático reduzido e incompleto orientado em função das limitações do próprio exame. A análise das questões 
mostra que privilegiam um único modelo de fração (parte-todo) e a valorização de regras e procedimentos de cálculo. Considerando a influência 
dos exames no ensino, provavelmente serão estes também os aspectos priorizados e trabalhados pelos professores. Possibilidade esta ratificada 
pelas pesquisas analisadas e que apontam para os erros dos alunos no aprendizado das frações. Esta afirmação se sustenta no fato dos exames 
orientarem e até determinarem a extensão do conteúdo e abordagem das frações e que desconsidera o reconhecimento desses números em 
diversas representações, a resolução de problemas utilizando o conhecimento cotidiano e as representações simbólicas. Desse modo, a dificuldade 
dos alunos quando se deparam com as frações advém do modo como são ensinadas e que parece ser determinado pelos exames.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo examinar o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, lançado em 2011 pelo 
Governo Federal para ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (EPT) à população brasileira visando inserção no mundo 
do trabalho. O programa, em sua essência, visa atender a oito milhões de brasileiros a partir da criação de novos institutos federais de educação 
profissional e tecnológica com investimento de um bilhão de reais, conforme divulgado em seu lançamento. Em análise, sua estrutura legal 
permite ainda possibilidade de relações educativas e formativas com o sistema privado de formação profissional para o atendimento de suas 
principais metas e objetivos. Sob a dimensão das políticas públicas de educação do Brasil, o objetivo do artigo é então, apresentar à luz do 
panorama histórico das principais políticas direcionadas à gestão da educação profissional e tecnológica dos últimos anos, riscos e perspectivas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, examinando sua implantação e seus desdobramentos no cenário nacional
contemporâneo. O papel do estado e a convergência quase sempre utilitarista dos interesses do mercado assumem a posição central deste 
trabalho, tendo em vista que o programa em estudo, visando dar mais celeridade ao acordo firmado no governo anterior com o Sistema S (Sesi, 
Senai, Sesc e Senac), prevê uma parceria, segundo a qual essas entidades devem aplicar recursos advindos do imposto sobre a folha de 
pagamentos do trabalhador na oferta de cursos gratuitos, abarcando grande parte do financiamento oriundo do PRONATEC. Diante do exposto, a 
problematização arbitrada é: até que ponto os objetivos e interesses de mercado e estado se convertem em forças antagônicas no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego? A metodologia utilizada baseou-se fundamentalmente em pesquisa de fontes primárias, 
documentos legais publicados que permitem sua execução em âmbito nacional e revisão bibliográfica sobre assuntos relacionados à EPT, como 
também embasamento teórico relativo à discussão provocada, visando promover suporte para futuras análises sobre a questão levantada. O texto 
se encontra organizado da seguinte forma: apresentação de um breve histórico das principais influências políticas de gestão da Educação 
Profissional e Tecnológica no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, objetivando o aprofundamento nas questões das políticas públicas 
voltadas a educação profissional, avançando sobre a questão norteadora proposta. As considerações são voltadas principalmente para as 
implicações do difundido “apagão” da mão-de-obra capacitada no país e sua relação contraditória com o processo de desenvolvimento 
econômico. Em conclusão preliminar entende-se que sendo o Sistema S grande detentor dos recursos oriundos das receitas públicas destinadas ao 
financiamento do programa, os interesses mercadológicos tendem a prevalecer nas ações do PRONATEC.
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RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é analisar se as ações educativas realizadas pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) em parceria com 
as escolas públicas localizadas no Centro Histórico de São Luís estão contribuindo para uma melhor qualidade do ensino na rede oficial e para um 
possível aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A pesquisa está sendo realizada em três fases: a primeira de caráter 
exploratório, levantamento documental em torno de referências acadêmicas e legislativas (federal, estadual e municipal). A segunda fase é a 
pesquisa de campo, apoiada no roteiro de observação in loco, na coleta de dados via questionários e entrevistas semiestruturadas. Por último, 
será realizada a análise dos dados, discussões dos resultados e culminando com a conclusão e elaboração do relatório final da pesquisa. Como 
campo de pesquisa foram selecionadas seis escolas da rede de ensino público municipal de São Luís/MA, que atendem ao Ensino Fundamental, e 
que realizam parcerias com seis ONGs, com foco em suas ações educativas voltadas para o reforço escolar. As escolas pré-selecionadas, bem como 
as ONGs, estão localizadas no Centro Histórico de São Luís, região muito carente de infra-estrutura, saneamento básico e segurança pública. Os 
sujeitos da pesquisa serão os coordenadores das seis ONGs, os gestores e professores das seis escolas, tendo em vista a sua importância para 
dinamizar o funcionamento das Fundações e os professores/instrutores pela importância que esses atores possuem no processo ensino-
aprendizagem e, pelas demais atividades pedagógicas que realizam no cotidiano das escolas pesquisadas. O estudo é predominante qualitativo, e 
terá como instrumentos de coleta de dados: 1- Questionário: consistirá em uma série de perguntas fechadas dirigidas ao pesquisado (gestores, 
professores e coordenadores das ONGs). 2- Entrevistas semiestruturadas: as entrevistas terão a finalidade de aprofundar as questões de estudo e 
esclarecer os problemas observados. 3- Observação: foi escolhida por ser uma técnica de pesquisa que pressupõe a neutralidade do pesquisador 
em relação ao objeto de estudo. Este projeto de pesquisa pretende revelar através de seus resultados, dados importantes para avaliação das 
políticas públicas educacionais desenvolvidas na cidade de São Luís, bem como, a importância e contribuição das parcerias firmadas entre Escolas 
Públicas e ONGs, com foco no desempenho dos alunos quando das avaliações em larga escala, neste caso em especial o IDEB, realizado a cada dois 
anos em todo o país com o objetivo de contribuir para melhorias na qualidade do ensino. Ainda que precocemente, e mesmo antes da realização 
da segunda e terceira fase da pesquisa, conseguiu-se detectar quando da realização da primeira fase de caráter exploratório e levantamento 
documental junto às escolas, resultados positivos quando comparados o antes e o depois da parceria escolas / ONGs. Pode-se observar que nos 
anos 2007 e 2009 (período anterior às parcerias) os resultados levantados pelo IDEB foram considerados ínfimos, ao passo que nos anos 2011 e 
2013 quando as parcerias já estavam acontecendo, estes resultados apresentaram um aumento significativo, colocando estas escolas no ranking 
das 50 melhores em São Luís do Maranhão.
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RESUMO

O Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, estabelece 20 metas até 2024 na educação escolar. Este resumo destaca a meta 7 que afirma 
a necessidade de melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) cujo resultado, decorrente do fluxo e desempenho escolar dos 
estudantes, busca o desenvolvimento social em consonância com parâmetros educacionais de caráter internacional. A relevância desta meta 
emerge da quantidade de estratégias designadas para atingi-la (36 do total de 254), de modo que o IDEB desponta como determinante da medida 
de qualidade por meio dos resultados de exames escolares padronizados que ocorrem em várias etapas da educação básica. A qualidade do ensino 
instituída pela métrica fornecida pelo IDEB é uma escolha que concorre para que os exames concretizem a representação de educação escolar 
como percurso determinado e determinável, em confluência com a crença de que é possível influenciar e modificar valores do outro. Para 
apreender o que se considera educativo na educação básica, propôs-se examinar 40 questões objetivas da prova de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015, que abrangem os conteúdos de Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação 
Física e Tecnologias da Informação (excluiu-se os itens de Língua Estrangeira). Criado em 1998, o Enem inicialmente destinava-se à autoavaliação e 
ao mapeamento do desempenho dos alunos valorizando a interdisciplinaridade. Em 2009 foi reformulado e passou a agregar a função de 
certificação de estudantes ao fim do ensino médio, além de selecionar os que estão aptos ao ensino superior, sendo a maior avaliação 
institucionalizada do país nesta categoria. Assim, o Enem mensura o aprendizado daqueles que chegaram ao fim do percurso escolar, ao “topo da 
escada”, metáfora que distingue os que são considerados escolarizados. Daí, a necessidade de examinar o Enem, uma vez que os quesitos do 
exame condensam os conhecimentos que se considera preferível ter. A elaboração do Enem tem por base a Matriz de Referência, documento que 
define o conjunto de competências e habilidades que o candidato deve mobilizar para responder aos itens da prova. A análise da transposição ou a 
adequação da Matriz de Referência para os itens da prova possibilita conhecer as crenças a respeito do que é próprio para a educação escolar. 
Para tanto, os seguintes materiais discursivos foram analisados: as questões objetivas da prova, também nomeadas situações-problema ou item; a 
descrição das competências e das habilidades definidas na Matriz de Referência; por fim, a vinculação entre ambas, que se configura na 
transposição de competências e habilidades para questões objetivas. Aos textos selecionados, aplicou-se como metodologia a análise retórica, que 
tem por fundamento a Teoria da Argumentação, originada no movimento Nova Retórica. A análise retórica busca identificar os raciocínios que 
recrutam maior adesão, bem como expor os objetos de acordo e de litígio entre interlocutores ao estabelecer uma lógica a respeito dos valores 
que definem os preferíveis dos grupos sociais. A análise buscou as divergências situadas em dois registros: (1) nas questões objetivas em que 
houve discordância entre professores comentadores da área de Linguagens e o gabarito oficial; (2) na ineficácia das perguntas (comandos) 
dirigidas aos candidatos como mobilizadoras das habilidades afirmadas pelos elaboradores da prova. Como resultado, concluiu-se que a prova de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem apresenta um esquema de avaliação em que a transposição de habilidades e competências para 
os itens nem sempre é eficaz. O comando dos itens aciona um “fazer agir” que conduz o aluno a cumprir as tarefas de caráter diretivo e 
cognitivista sobre a linguagem, não sendo possível verificar se os candidatos são capazes de realizar ações complexas, por exemplo, construir 
argumentos e elaborar propostas, como indica a Matriz de Referência do Enem.
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Título: OS SOFTWARES DE APRESENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS 189

RESUMO

Esta pesquisa, de natureza exploratório-descritiva, objetivou investigar como softwares/aplicativos de apresentação, como o Prezi, o Microsoft 
Power Point têm sido utilizados por professores na condução de suas aulas no Ensino Superior. O interesse pelo fenômeno surgiu do fato de que 
tais recursos têm sido usados em larga escala nas aulas deste nível de ensino e também devido a críticas verbais, expressas por acadêmicos, e 
também veiculadas pela mídia impressa. Ante a esse problema, procurou-se identificar as percepções e expectativas de alunos e professores 
quanto ao emprego de tais recursos na condução das aulas na Educação Superior, visto que não são os recursos que definem o melhor caminho 
para atingir os objetivos e metas pré-estabelecidos. Eles não precedem as decisões educacionais; ao contrário, eles têm de ser definidos em 
função das decisões de ordem pedagógica que refletem a intencionalidade educacional. Assim, o estudo procurou analisar como estas 
apresentações têm sido formatadas, como os conteúdos têm sido dispostos nessas apresentações e como eles são trabalhados em sala de aula. 
Serviram de bússola teórica as concepções de autores que advogam a necessidade de mudança de paradigma na educação formal; autores que 
argumentam a favor da formação tecnológica do professor; e propostas de autores que apresentam instruções para construção de apresentações 
eletrônicas. A investigação foi desenvolvida por meio de estudo de caso institucional, e contou com a participação de 30 professores e 154 alunos 
de nove (9) cursos de licenciatura de uma universidade do Centro-Oeste. Para a coleta de dados foram empregados três instrumentos de pesquisa: 
questionário, entrevista e observação. As apresentações eletrônicas utilizadas nas aulas observadas também foram analisadas a partir das 
orientações dos teóricos que tratam dessas elaborações. Com o estudo ficou claro que os softwares/aplicativos de apresentação como o 
PowerPoint são vistos por professores e alunos como recursos audiovisuais bastante úteis nas salas de aula. Os professores, de modo geral, 
percebem que as maiores vantagens em fazer uso do programa estão centradas na facilidade para elaborar e atualizar as apresentações de slides 
(57%), na economia de recursos materiais (50%) e na quantidade de recursos oferecidos pelo programa (47%). No entanto, está última vantagem é 
teorizada, mas não é praticada; os professores dizem que usam os programas devido à diversidade de recursos, porém, quando criam suas 
apresentações, na maioria das vezes não os empregam, conforme observação de aulas. Ficou claro também que a utilização do programa durante 
as aulas é fundamentada, na maior parte das vezes, na expectativa de que o uso do recurso sirva para direcionar a exposição do conteúdo e 
clarificar conceitos, procedimentos ou ideias. Esta última expectativa, explicitada por 27% dos professores, é vista pelos alunos como a maior 
justificativa para a utilização do programa, uma vez que, de acordo com 77% deles, amplia suas capacidades de apreensão do conteúdo 
trabalhado. Os alunos também percebem que a utilização do programa durante as aulas melhora o aproveitamento do tempo e torna as aulas 
mais interessantes, mas sem, necessariamente, instigar a interaprendizagem, momentos em que o aluno aprende com o professor e com os seus 
colegas. Dessa forma, identificou-se que falta aos professores, que atuam nesses cursos, da instituição pesquisada melhor capacitação para o 
emprego pedagógico dessas apresentações. Isto quer dizer que não basta oferecer cursos sobre domínio técnico destes programas, necessita-se 
também de capacitá-los para identificar, de acordo com a intencionalidade da(s) aula(s), se deve ou não usar esses softwares digitais. Estes 
conhecimentos são necessários ao professor, porque é por meio deles que ele terá condições de identificar as potencialidades e limitações 
pedagógicas dos softwares/aplicativos, a fim de criar ambientes interessantes e promovedores da aprendizagem.
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo investigar as Representações Sociais sobre os alunos que estão sendo atendidos em CAPSi (Centro de Atenção 
Psicossocial à Infância e Adolescência) pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Rio de Janeiro. A Reforma Psiquiátrica, ao 
questionar a superioridade do saber psiquiátrico sobre o tratamento das psicoses e neuroses graves na assistência pública, deu lugar para a 
construção de novas formas de abordar o sofrimento psíquico, por meio da conjugação de diferentes saberes e práticas. O CAPSi, criado a partir 
desta nova proposta, atende a crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes, como psicoses e neuroses graves e tem 
como finalidade a produção de cuidados e a inclusão social.  Dentro desse contexto, existe a proposta de parceria entre os profissionais que atuam 
no CAPSi e os profissionais das Escolas, visando a concretização de ações para o desenvolvimento das capacidades dos indivíduos e para a 
consolidação de uma política intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e tendo como foco a construção de 
uma nova cultura de inclusão. A fundamentação teórica que embasa este estudo é a teoria da Representação Social apresentada por Serge 
Moscovici e desenvolvida por outros teóricos que atuam nesse campo, como Jodelet e Alves–Mazzotti. Essa teoria nos permite compreender 
como os indivíduos percebem e apreendem uma determinada realidade social. A área educacional aparece como um campo significativo para se 
observar como as Representações Sociais determinam as relações entre o professor e o aluno atendido em um CAPSi, possibilitando uma melhor 
compreensão acerca da natureza e da qualidade das intervenções e da pratica pedagógica. A partir da identificação das representações sociais, 
tem-se como proposta a reflexão sobre o trabalho desenvolvido nas escolas, e mais especificamente nas salas de aula, possibilitando que os 
professores, envolvidos no processo, se interroguem sobre suas práticas e sobre os possíveis efeitos do seu fazer pedagógico para a inclusão 
desses alunos. Como metodologia, a partir de uma abordagem qualitativa, estão sendo utilizados como instrumentos, para coleta de dados 
entrevistas semi-estruturadas com professores da rede pública do Rio de Janeiro, que estão sendo analisadas de acordo com a teoria do discurso. 
Resultados parciais mostram que a inclusão ainda é pouco compreendida entre os professores que reivindicam mudanças em sua implementação. 
Essas mudanças, no entanto, refletem as dificuldades que estão tendo com o trato da questão.
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RESUMO

De maneira geral, os professores do Ensino Fundamental alegam adotar a Pedagogia Nova em suas práticas cotidianas, porém é possível identificar 
um rol de práticas muito diferentes e até contraditórias entre si, já que, muitas vezes, valem-se de atividades baseadas em premissas da pedagogia 
considerada tradicional. Atualmente, a relevância da Pedagogia Nova é quase uma unanimidade no ambiente escolar. Assumir a adoção de 
métodos tradicionais é demonstrar ser um profissional desatualizado ou incompetente. Sendo assim, este trabalho busca investigar as 
representações sociais de pedagogia nova no discurso dos professores do Ensino Fundamental e contrapor esse discurso com a prática realizada. 
Pretende-se compreender o que o professor considera essencial na Pedagogia Nova, bem como, de que maneira utiliza efetivamente as diretrizes 
dessa pedagogia em sua prática cotidiana. Portanto, efetuou-se um levantamento bibliográfico em livros, dissertações, teses e artigos disponíveis 
em sites como Unicamp, Google Acadêmico, Scielo, entre outros. Buscou-se textos que abordassem o trabalho docente, considerando suas 
responsabilidades, práticas e saberes aplicados no cotidiano escolar, assim como, relatos e pesquisas sobre ações pertinentes à Pedagogia 
Tradicional e à Pedagogia Nova em sala de aula. A metodologia adotada é a de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada por 
meio de entrevistas e observação direta no ambiente escolar. O instrumento de análise dos dados é o Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA), 
visto que permite analisar como a questão principal do discurso do sujeito determina a escolha de questões menores possíveis de interpretar a 
partir de uma sequência de perguntas e respostas para compreensão e avaliação dos argumentos utilizados, neste caso pelos professores do 
Ensino Fundamental das redes pública e privada do município do Rio de Janeiro. Este estudo pretende servir de subsídio para estudos mais 
aprofundados sobre a formação necessária à atividade docente e também sobre a consciência dessa necessidade por parte dos professores do 
Ensino Fundamental, que são os alicerces para a construção sistemática das habilidades e das competências dos discentes, consideradas mínimas 
para a busca constante do conhecimento.
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RESUMO

O desenho é a principal forma de representação utilizada em arquitetura, ele está presente em todas as etapas de projeto, desde a concepção, 
principalmente em forma de croquis, passando pelos desenhos de apresentação, até os desenhos executivos, feitos com o propósito de 
construção. Para cada etapa de projeto, portanto, são utilizados diferentes tipos de desenhos, como plantas, cortes, elevações e perspectivas, que 
variam de acordo com a quantidade e qualidade das informações. Dentro desse universo a pesquisa tem como objeto os desenhos de 
apresentação, tendo como foco os desenhos em perspectiva cônica. A perspectiva cônica é a representação que mais se assemelha à forma como 
enxergamos, é o desenho que simula um ponto de vista. Esse tipo de ilustração, mais do que os outros tipos, representa a imagem que o arquiteto 
procura passar do seu projeto, é a interpretação de uma determinada realidade proposta, sendo assim, está embutida de uma ideia de mundo, 
carregada de uma intenção. Estudar tais desenhos é estudar as técnicas e os instrumentos disponíveis de sua época assim como os aspectos 
culturais que se refletem nos elementos presentes nas ilustrações. A pesquisa tem como recorte, portanto, as representações arquitetônicas em 
perspectiva cônica publicados em periódicos especializados no Brasil. O período escolhido abrange boa parte do século XX, e pode ser dividido em 
três momentos, o período que antecede a arquitetura moderna, o período referente à arquitetura moderna e um período pós arquitetura 
moderna até o final do século XX que coincide com a transição dos meios tradicionais de representação para os meios digitais. O objetivo da 
pesquisa, portanto, é elaborar um catálogo de ilustrações em perspectiva cônica de projetos representativos da arquitetura brasileira publicados 
durante o período estabelecido no recorte histórico que possa servir de base para estudos da área. Também pretende estabelecer relações entre 
os desenhos de perspectiva realizados no período estudado e as perspectivas contemporâneas geradas por meios digitais, verificar paralelos 
possíveis entre a produção arquitetônica e sua representação através dos desenhos de perspectiva e estabelecer uma visão histórica acerca das 
transformações ocorridas nas ilustrações durante o período estudado. A metodologia utilizada se baseia nas seguintes etapas: Na primeira etapa o 
desenvolvimento de uma revisão bibliográfica e o delineamento do recorte da pesquisa com a definição dos conceitos aplicados à análise. Na 
segunda etapa se desenvolve a coleta de dados e catalogação do material, nessa etapa os dados serão coletados de acordo com a definição do 
recorte. A catalogação pode ser dividida em duas partes, a primeira parte é responsável pelos dados mais gerais e objetivos, como: número da 
revista, ano de publicação, nome do projeto, autor do projeto, autor da imagem e tipologia de projeto. A outra parte da catalogação é responsável 
pelos dados mais relacionados à ilustração e de caráter mais interpretativo, como: o tipo de enquadramento da perspectiva; a técnica utilizada; o 
nível de realismo do desenho; a maneira como a ilustração mostrou os elementos periféricos à edificação retratada, como pessoas, vegetação, 
edificação do entorno, veículos e etc. A terceira e última etapa será responsável pela análise dos dados coletados e catalogados com a elaboração 
do produto final da pesquisa, um relatório descritivo e analítico das ilustrações estudadas desde a ótica do recorte proposto.
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RESUMO

Nos últimos anos foram observadas significativas mudanças no aumento da renda dos brasileiros, o que implicou de forma direta em um maior 
poder de consumo entre as diversas camadas sociais. Tais mudanças também são perceptíveis entre a população menos abastada onde, somente 
em 2010, estima-se que 19 milhões de pessoas tenham migrado das classes “E” e “D” para a classe “C”. Diante dessa nova realidade, que hoje 
passa por inconstâncias devido à recente crise econômica, a presente pesquisa busca analisar de que forma o aumento de renda da chamada nova 
classe média impactou na autoprodução das moradias e em que medida traduziu-se na melhoria das condições de habitação dos moradores do 
Morro do Estado. Localizado na cidade de Niterói, cidade da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, o Morro do Estado está situado na 
região central da cidade, área estratégica, que abrange os bairros adjacentes em que a população predominante é a de maior poder aquisitivo 
como Icaraí e Ingá. A comunidade nasceu no período pós-guerra dentro do contexto de urbanização excludente e concentrador de renda, aliado 
ao alto custo de vida, sendo fruto principalmente dos processos de migrações advindos do Nordeste do Brasil. Consolidou-se como bairro em 1986 
e mantém seu crescimento até os dias atuais. No Morro do Estado é possível verificar a predominância de habitações simples, inacabadas, 
construídas com materiais primários e de pouco acabamento. O objetivo geral da pesquisa é fomentar discussões e debates sobre a questão da 
habitação social dentro de assentamentos informais e seu respectivo processo de autoprodução, estabelecendo também uma análise acerca da 
qualidade das moradias inseridas no contexto de aumento de renda familiar na última década. A partir da revisão bibliográfica, iniciou-se e 
desenvolveu-se metodologia de trabalho, em um primeiro momento com a coleta de dados de órgãos oficiais como IBGE, e um segundo 
momento, com a busca de informações locais, que foram obtidas através de entrevistas realizadas com comerciantes do entorno do Morro do 
Estado. Observou-se que tais comerciantes fornecem à comunidade todo tipo de insumos que auxiliam a ampliação e melhoria habitacional, sejam 
estes do tipo estruturais: como ferro, brita, cimento e tijolos, materiais elétricos e hidro sanitários ou ainda para conforto imediato, como as lojas 
de eletrodomésticos e decoração. A pesquisa buscou compreender a relação de consumo entre os moradores e comerciantes, e, como resultado, 
foram realizados mapas e gráficos que expõe e evidenciam de que maneira se relacionam. Atualmente, a pesquisa busca analisar estes dados 
coletados bem como os materiais gráficos referentes às moradias que sofreram melhorias na última década. Até o presente momento, a análise 
destes dados, evidenciou-se um efetivo investimento por parte de alguns moradores em suas residências. Esses investimentos podem ocorrer de 
duas formas: em curto prazo, quando são adquiridos equipamentos para o conforto imediato; A outra forma, de médio prazo, é através da reserva 
de capital, destinado a intervenções estruturais na habitação. Esta última, acontece de forma independente e informal, sem o auxilio de 
profissionais como arquitetos ou engenheiros, confirmando recentes pesquisas que apontam que a autoprodução é o principal meio construtivo 
nesses assentamentos informais. Nesse sentido, pretende-se dar continuidade a pesquisa através de levantamentos, entrevistas e produção de 
plantas e materiais gráficos, cumprindo, dessa maneira, o cronograma previsto e colaborando para o enriquecimento do debate acerca da 
habitação social dentro de assentamentos informais e seu respectivo processo de autoprodução.
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RESUMO

O Rio de Janeiro possui opções de cultura e lazer, entre estas, museus e centros culturais. Alguns destes localizados em edificações de relevância 
arquitetônica, e de valor histórico cultural, fazendo parte do patrimônio cultural carioca. Para atendimento à adaptação dos programas originais 
ao atual uso como centros culturais e museus, várias mudanças foram realizadas nas estruturas físicas das edificações. Em alguns casos, estas 
alteraram não apenas as características originais da construção, mas também as condições de iluminação, ventilação e principalmente 
acessibilidade, uma vez que as edificações foram construídas em uma época que não existia a preocupação e nem as exigências legais quanto às 
restrições de acesso às pessoas com deficiências. Dentre todos os edifícios e instituições analisadas, pode-se notar que não existe um consenso 
geral na maneira de tratar as questões relacionadas à acessibilidade de deficientes locomotores, seja através de equipamentos de acessibilidades, 
seja na capacitação de funcionários para atender a este público especifico e até mesmo na maneira como os Museus/Centro Culturais realizam 
suas exposições, dispõem mobiliários e equipamentos de uso comum, como bebedouros, balcões de atendimento e acesso a lojas e restaurantes. 
No que cabe a questão da relação entre a conservação do Patrimônio Histórico e Artístico e o direito de acesso, sem distinção, por pessoas 
portadoras de deficiência locomotora, não existe um consenso geral de critérios para tais intervenções e muitas vezes as mesmas são feitas 
apenas para atender a legislação vigente, sem se comprometer com a qualidade do resultado de tal intervenção e seu uso. O projeto consiste 
inicialmente, na elaboração de um inventário arquitetônico das edificações analisadas em seguida fazer com que os dados levantados por este 
inventário, tais como, características arquitetônicas, estilísticas, materiais e de condições de acessibilidade, possam ser utilizados para a formação 
de um banco de dados, aberto ao público em geral, para consultas e incentivo a visitação e conhecimento das características arquitetônicas e das 
atividades culturais oferecidas pelas instituições. O objetivo da atual etapa do projeto é de catalogar e analisar as possibilidades e os 
equipamentos já existentes, nos edifícios e instituições analisadas, quanto à acessibilidade de deficientes locomotores, além de buscar catalogar 
novas edificações culturais, seus equipamentos e possibilidades arquitetônicas para atender a este quadro especifico de portadores de deficiência. 
A metodologia de pesquisa consiste inicialmente no entendimento e análise de normativas relacionadas às questões de acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e as que tratam de intervenções em edificações tombadas e a busca por estudos e 
propostas de trabalhos que façam menção a acessibilidade em edifícios históricos o que se faz fundamental para o entendimento das necessidades 
de conciliação entre as normativas de acessibilidade e as diretrizes dos órgãos responsáveis pela guarda e proteção dos edifícios analisados. As 
pesquisas de campo, nas instituições analisadas e catalogadas, se fazem fundamentais para o entendimento das condições de acessibilidade e a 
maneira como cada instituição realizou tais intervenções em edificações tombadas. Na etapa atual da pesquisa já foram concluídas as análises e 
produção de material gráfico de critica as intervenções e condições das primeiras instituições catalogadas, a busca por novas instituições de 
relevância cultural para a cidade foi possível graças a isso. A produção de elementos volumétricos, como maquetes e plantas táteis assim como a 
introdução do material inventariado em banco de dados disponível na internet se fazem como as etapas finais do projeto de pesquisa.
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RESUMO

A construção civil é um dos setores que mais gera impactos ambientais em função do alto consumo de recursos naturais e geração de resíduos. Em 
busca de contribuições para esta problemática, a presente pesquisa teve como objetivo estudar as potencialidades dos sistemas construtivos 
industrializados, tendo como ênfase o sistema Drywall aplicado à produção de edificações residenciais. As chapas de drywall ou gesso acartonado 
vêm crescendo no Brasil e de acordo com ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – o mercado cresce a taxas de 13% ao ano 
principalmente em edifícios corporativos. Já no segmento residencial, o uso do sistema ainda é utilizado mais para reformas e apresenta poucas 
pesquisas que incentivem a aplicação do material como sistema construtivo no Brasil. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um 
levantamento dos principais requisitos de desempenho para sistemas construtivos estabelecidos na NBR 15575 – norma de desempenho de 
edificações habitacionais. Posteriormente foi realizada uma análise do Sistema Drywall quanto às recomendações estabelecidas na norma e nas 
certificações ambientais mais utilizadas no Brasil: LEED, AQUA e Selo Azul da Caixa. A partir das análises realizadas, foi possível constatar que o 
referido sistema atende aos requisitos de resistência mecânica, acústica, e comportamento ao fogo, estabelecidos pela norma de desempenho. 
Entretanto, destaca-se que para melhor pontuação nas categorias conforto térmico e acústico das certificações ambientais, torna-se necessário 
associar/acrescentar um material isolante na composição do sistema. Foi possível constatar também que, comparado ao sistema tradicional de 
alvenaria, o drywall possibilita uma construção mais limpa, com maior rapidez no processo de produção e utiliza materiais que podem ser 
reciclados. Além disso, a parede de drywall pesa em média 25kg/m², enquanto que uma parede de alvenaria pesa em média 180kg/m², o que gera 
menor custo na fase de fundação e menor esforço estrutural.
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Título: ANÁLISE DO SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT STEEL FRAME EM HABITAÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA194

RESUMO

Este trabalho objetivou verificar as vantagens do uso do Light Steel Frame (LSF) no que tange a qualidade e a sustentabilidade em edificações. Foi 
realizada revisão bibliográfica através de revistas e artigos científicos sobre a aplicação de Steel Frame em construções habitacionais, com foco nas 
suas vantagens e desvantagens. A revisão bibliográfica foi realizada em obras publicadas no período de 2002 a 2011. Em função do incentivo da 
Caixa Econômica Federal no uso do LSF em habitações, foram desenvolvidas maquetes eletrônicas de residências, no modelo de planta sugerido 
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, a fim de que realizar simulações e estudo destas edificações. Neste estudo, os principais resultados 
encontrados em relação às vantagens da utilização desse material, foram: a inclusão de produtos semiacabados vindos de fábricas e, portanto, os 
locais de obra são mais silenciosos, livres de detritos e secos. Quando as perfis em aço do LSF não são mais necessárias em sua locação, elas 
podem ser desmontadas e reconstruídas em outro local, reduzindo a geração de materiais obsoletos. Além disso, o baixo peso das estruturas 
previne a deterioração do solo e, na sua execução, há pouco consumo de água. O uso do LSF contribui para o isolamento térmico, pois possibilita o 
uso de camadas de lã de vidro e de rocha entre as paredes e o forro, reduzindo o consumo de energia por manter o ambiente agradável. Outras 
vantagens para a utilização do Steel Frame em edificações consistem na possibilidade de fabricação dessa estrutura paralelamente à execução das 
fundações, reduzindo em 30% os prazos de construção além da redução do espaço físico destinado ao canteiro, quando comparado ao método 
convencional. Esse material também contribui para a redução de formas e escoramentos devido ao fato da montagem da sua estrutura não ser 
afetada pela ocorrência de chuvas. Devido a sua composição à base de aço, permite reciclagem e reaproveitamento de materiais aplicados e, 
tendo como revestimento o zinco, este atua como um grande colaborador para que o aço não perca as suas características básicas de qualidade e 
de resistência, oferecendo segurança, não somente por esses aspectos, como também, pela menor utilização de insumos e por dispensar o 
conceito viga-pilar. A estrutura metálica mostra-se especialmente indicada nos casos onde há necessidade de adaptações, ampliações, reformas e 
mudança de ocupação de edifícios. Além disso, torna mais fácil a passagem de instalações como água, ar condicionado, eletricidade, esgoto, 
telefonia, informática, dentre outras. E, finalmente pode-se afirmar que há no emprego desse tipo de material, uma precisão construtiva, visto que 
a unidade de medição empregada em sua estrutura metálica é milímetro (mm), facilitando atividades como assentamento de esquadrias, 
instalação de elevadores, bem como, redução no custo e nas perdas dos materiais de revestimento, reduzindo, desta forma, o impacto ambiental. 
Diante das vantagens na utilização do Steel Frame em edificações, pode se concluir que se trata de um material econômico, durável, pouco 
gerador de resíduos, passível de reciclagem, contribuindo, desta forma, para a adoção de ações sustentáveis.
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Título: ANÁLISE DOS SISTEMAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO E DRYWALL SEGUNDO OS REQUISITOS DA NBR 15.577 194

RESUMO

A Construção Industrializada se caracteriza pela velocidade de execução aliada à qualidade do produto final. O nome “Construção Industrializada” 
vem da pré-fabricação, em indústrias especializadas de alta tecnologia ou no próprio canteiro, de componentes da obra dividida em módulos. As 
etapas, que são executadas em outro local, são transferidas para o canteiro de obras, podendo ser executadas com maior rigor e com mão de obra 
especializada e treinada. Desse modo, o produto final, em geral, adquire uma qualidade superior ao método tradicional. Levando em consideração 
o processo de industrialização e ao avanço tecnológico da Construção Civil pode-se destacar que ela é uma indústria atrasada quando comparada 
a outros ramos industriais. A razão disso está no fato de ela apresentar, de uma maneira geral, baixa produtividade, grande desperdício de 
materiais, morosidade e baixo controle de qualidade. Portanto, é necessária a adoção de novas tecnologias construtivas, que viabilizem a 
produção de uma construção limpa e sustentável, possibilitando um novo tipo de construção que seja sinônimo de industrialização. O objetivo da 
presente pesquisa foi mostrar o crescente uso dos sistemas industrializados de painéis pré-fabricados de concreto armado e Drywall no Brasil, 
assim como suas potencialidades e desvantagens. Por conseguinte, foram realizados levantamentos que atendessem as exigências da NBR 15575, 
assim como Certificações ambientais como: LEED, AQUA e Selo Azul da Caixa, objetivando certificar-se que o uso dessas técnicas construtivas 
possibilita uma construção mais limpa, e com menor valor econômico, além de qualidade acústica, estabilidade, resistência estrutural e resistência 
ao fogo. Como resultado, foi possível evidenciar benefícios no uso desses sistemas industrializados como a aceleração na produção, reduzindo o 
tempo do ciclo de vida da edificação, em função da redução das atividades; maior controle de qualidade na execução das obras; redução de mão 
de obra, estoque e área de armazenamento em canteiro de obras, já que os componentes não ficam in loco, chegando apenas no momento da 
montagem; redução do desperdício de materiais; facilidade para manutenção de instalações e reformas, e redução do consumo de água e 
desperdício de materiais o que torna o canteiro mais eficiente. Ressalta-se ainda a possibilidade da reutilização dos materiais que os compõe 
contribuindo de maneira direta na redução de resíduos. Com os resultados e análises da pesquisa, foi possível concluir que os sistemas 
industrializados de Drywall e painéis pré-fabricados de concreto armado podem contribuir para a produção de edificações e canteiro de obras com 
menor impacto ambiental. Entretanto, torna-se necessária a produção de um projeto mais integrado, desde o seu planejamento até a sua 
execução a fim de contribuir para a racionalização da construção, a redução de impactos no canteiro, o desempenho do produto final edificado e 
consequentemente a obtenção das referidas cerificações ambientais.
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Título: ARQUITETURA HOSPITALAR: O CAMINHO DA SUA (DES) HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA 195

RESUMO

O trabalho “ARQUITETURA HOSPITALAR: O CAMINHO DA SUA (DES) HUMANIZAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA”, realiza uma análise histórica e 
projetual da tipologia hospitalar entre medos do século XIII até os dias de hoje, para realizar um estudo das transformações do papel do hospital 
na sociedade e as mudanças ocorridas em sua escala e morfologia, procurando relacioná-las com todas as conquistas sociais, tecnológicas e 
terapêuticas deste tipo de edificação ao longo do tempo. Essa compreensão histórica é fundamental para que se estabeleça e se entenda o papel 
do hospital na atualidade, sobretudo dentro de um contexto nacional de sucateamento da saúde pública e emergência de grandes redes 
hospitalares privadas. O edifício hospitalar é considerado, por sua complexidade, escala, e até mesmo por seu valor simbólico, um relevante 
objeto de estudo para arquitetos - seja nas escolas de graduação, cursos de pós-graduações, na vida profissional, nos congressos e nos cursos 
sobre os temas que envolvem esses estabelecimentos. A avaliação histórica destas tipologias desvela o cenário da produção do projeto hospitalar 
contemporâneo, esclarecendo a avaliação crítica de aspectos conceituais envolvidos na arquitetura hospitalar - sobretudo no que tange a 
chamada humanização do espaço hospitalar. Neste contexto, discute o impacto do avanço tecnológico na transformação dos edifícios hospitalares 
e a perda da visão holística que, durante séculos, manteve a soberania da clínica médica em relação às demais especialidades, possível através do 
intensivo contato entre médico e paciente. Independente da importância dos aspectos técnicos para a funcionalidade e segurança do edifício 
hospitalar, há uma tendência prejudicial do campo da arquitetura para a saúde supervalorizar a face tecnológica do planejamento hospitalar, 
tornando o atendimento a essas necessidades técnicas “linhas mestras” dos projetos, subestimando o caráter intrínseco do espaço arquitetônico 
como coadjuvante no processo de cura dos pacientes, bem como de promover o bem estar dos usuários em geral. Nesta hipótese se considera ser 
possível haver interação entre a espacialidade e os equipamentos hospitalares, e que esse casamento pode abrir a possibilidade para a descoberta 
de novos tratamentos e procedimentos dos espaços. É imprescindível que, independente do partido arquitetônico adotado e da sua complexidade 
tecnológica, o edifício hospitalar reflita as preocupações com todos os valores essenciais que definem uma obra de arquitetura. Neste caso, ao 
avaliar exemplares de projetos e edificações hospitalares relevantes, segundo critérios a serem adotados, espera-se constatar e demonstrar que é 
possível manter o caráter intrínseco do espaço arquitetônico como coadjuvante no processo de cura dos pacientes, bem como de promover o 
bem estar dos usuários em geral. Pretende-se confirmar que este cenário de transformação e revisão programática do edifício hospitalar seja a 
grande oportunidade para os arquitetos retomarem ao seu inerente papel de destaque como conhecedor técnico, criativo, multidisciplinar e 
“generalista”, característicos da sua própria capacitação. No que se refere aos procedimentos metodológicos para esta investigação, é realizada 
pesquisa bibliográfica e documental na busca de autores que tratam sobre teorias de projeto, assim como também aqueles mais específicos, 
relativo aos ambientes dos estabelecimentos assistenciais de saúde.
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Título: ARQUITETURA RESIDENCIAL VERNACULAR: O MEMORIAL DAS CASAS DE FAZENDA DO CEARÁ 195

RESUMO

A Carta do Patrimônio Vernáculo Construído, ratificada pela XII Assembleia Geral da UNESCO (outubro/1999), define a importância do tema “por 
ser expressão fundamental da cultura de uma coletividade, de suas relações com o território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade 
cultural do mundo”. O assunto, contudo, é pouco abordado no estado do Ceará, onde carece informação e sensibilização por parte da sociedade, 
colocando em risco o seu próprio patrimônio. A pesquisa tem, então, o objetivo de estudar a arquitetura vernácula cearense através das casas 
rurais construídas entre meados do século XVIII e a segunda metade do século XX. O recorte temporal proposto corresponde ao surgimento das 
primeiras vilas resultado da intensificação da pecuária, base econômica no período colonial, até o início do processo de intensificação da 
urbanização no estado, ocorrida no século XX. Tem como objetivos específicos: conhecer o estado da arte sobre o tema, de forma a nivelar os 
pesquisadores sobre o assunto e embasar os estudos de campo; identificar exemplares construídos no município escolhido para o projeto piloto: 
Maranguape, localizado na região serrana a sudoeste na área metropolitana de Fortaleza, escolhido por ainda conservar características rurais; 
levantar, registrar e catalogar as residências selecionadas, obedecendo a metodologias e critérios necessários para futura instrução de 
tombamento. Pretende-se ainda difundir tais conhecimentos no meio acadêmico, para a população em geral e para o poder público, de forma a 
incentivar estudos, ações de conservação e salvaguarda do patrimônio. A primeira etapa, em andamento durante o semestre 2016.1, 
correspondeu à pesquisa bibliográfica e reuniões de discussão sobre os assuntos selecionados. A segunda etapa corresponde à pesquisa de campo, 
com atividades de reconhecimento territorial, articulação com parceiros locais para seleção dos exemplares a serem estudados, levantamento 
fotográfico e arquitetônico das edificações escolhidas, pesquisa de registros históricos existentes, como desenhos, documentos, cartas, arquivos 
de família, entre outros. Na terceira etapa se fará registro das informações levantadas, por meio da digitalização dos levantamentos realizados, 
elaboração de plantas, cortes e perspectivas dos edifícios, elaboração de fichas, inventários e relatórios. Os resultados preliminares da pesquisa 
correspondem à compreensão teórica a respeito do processo de formação das primeiras vilas do Ceará, resultantes do crescimento dos 
assentamentos em torno das primeiras capelas e fazendas que foram erguidas na região. Estes eram pontos de conexão das rotas do gado, que 
durante os séculos XVIII e XIX movimentou o comércio dos produtos derivados da pecuária (carne, couro, leite, queijo), entre o sertão e os 
principais mercados consumidores: São Luís e Recife. Na então Província do Ceará, no período setecentista, mais especificamente entre 1700 e 
1822, além das duas principais vilas (Icó e Aracati), localizadas em posição estratégica para os pecuaristas, foram criadas dezoito vilas no 
semiárido. Esse processo intensifica-se no século XIX, já no Império, com a diversificação da base econômica cearense, destacando-se 
principalmente a cultura da cana–de-açúcar, do café e do algodão, predominando, nas regiões serranas, graças ao seu clima ameno. Algumas 
dessas vilas mais antigas foram instaladas na região da Serra de Maranguape, bem como em todo o Maciço de Baturité, e tiveram importância 
para a consolidação de Fortaleza como capital e posterior centro econômico do Estado no século XX, através da exportação dos seus produtos 
agrícolas, principalmente do algodão, importante matéria prima para a indústria têxtil inglesa. Confirma-se, assim, a importância da atividade rural 
para a história das cidades do Ceará, e por consequência, a importância do seu patrimônio edificado como registro cultural do modo de vida e 
produção econômica no período, como destacado pela UNESCO.
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Título: BARRA DA TIJUCA: UM BAIRRO PARA ANDAR À PÉ? 196

RESUMO

O bairro da Barra da Tijuca começou a se desenvolver urbanisticamente a partir da década de 1950 e, mais intensamente, após o “Plano Piloto 
para a urbanização da baixada compreendida entre Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá” elaborado em 1969 pelo arquiteto-
urbanista Lúcio Costa. O Plano Piloto foi um projeto modernista, que utilizava conceitos estabelecidos na Carta de Atenas, com um eixo rodoviário 
estruturante para a circulação. O principal meio de transporte seria o automóvel que trafegaria livremente, sem interrupções. Quando Lúcio Costa 
elabora o Plano Piloto, algumas áreas da Barra da Tijuca ─ como o Jardim Oceânico ─ já tinham iniciado o processo de ocupação do território. O 
planejamento desses locais, desenvolvidos a partir do Plano de Diretrizes para vias arteriais na planície de Jacarepaguá da década de 50, 
apresentava características semelhantes ao dos bairros da zona sul do Rio de Janeiro, com influências dos conceitos das cidades-jardim. 
Posteriormente, o Plano de Diretrizes foi revogado pelo projeto de Lucio Costa e o bairro adquiriu trechos com configurações espaciais distintas, 
tendo como marco divisório o Plano de 1969. Esse trabalho pretende avaliar o deslocamento à pé dentro do bairro da Barra da Tijuca por 
intermédio da comparação entre duas áreas concebidas a partir de conceitos urbanísticos diferentes: o Jardim Oceânico e a área do entorno do  
cruzamento da Via 11 (atual Avenida Ayrton Senna) e a BR 101 (atual Avenida das Américas), onde hoje se localiza Terminal Alvorada, 
estabelecendo recortes territoriais semelhantes.  A intenção é identificar os elementos que podem determinar a qualidade de uma calçada, e 
consequentemente, a qualidade da mobilidade dentro de um bairro. O sistema de transportes de uma cidade inclui todos os meios de transporte 
utilizados pela população nos seus deslocamentos diários: as calçadas, as vias destinadas à circulação de veículos automotores, os trilhos 
destinados à circulação de trens, etc. Com poucas exceções, praticamente todos os deslocamentos incluem pelo menos um trecho percorrido a pé. 
Assim sendo, a rede de calçadas constitui elemento fundamental do sistema de transportes, que tem como função básica permitir que a 
população possa se locomover a pé com segurança entre os locais de realização das diversas atividades do cotidiano. Desta forma, a preocupação 
com a qualidade das calçadas pode garantir uma eficiência do sistema. Na primeira fase do projeto foi feita uma análise de todas as calçadas dos 
trechos citados, considerado o Índice de Qualidade das Calçadas ─ IQC baseado na tabela proposta pelos autores Ferreira e Sanches, em 2001 com 
adaptações, que busca avaliar através dos tópicos: segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e conforto térmico, se as calçadas são 
adequadas. Foram numerados e fotografados todos os quarteirões das áreas pesquisadas e através da avaliação dos itens descritos e, criada uma 
tabela com notas para cada calçada. O resultado preliminar dos atributos próprios das calçadas indica que as do trecho do Jardim Oceânico 
obtiveram uma pontuação maior do que as do entorno do Terminal Alvorada. As calçadas do Jardim Oceânico obtiveram, no mínimo, nota 13 
(metade do valor máximo da tabela que é 25), enquanto somente 43% das calçadas do entorno do Terminal Alvorada alcançaram ou 
ultrapassaram esse valor. A próxima etapa do trabalho será diagnosticar a qualidade do entorno das calçadas por intermédio de atributos 
externos, tais como: hierarquia e largura das vias, altura das edificações, qualidade dos pavimentos térreos e o uso das edificações, a fim de 
verificar como esses elementos também influenciam diretamente na qualidade das mesmas. Com os dados levantados nas duas etapas será 
construída uma matriz de problemas e qualidades dos locais pesquisados para avaliação e organização das informações obtidas pelos diagnósticos, 
com o objetivo de extrair diretrizes para o planejamento de calçadas seguras e agradáveis.
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RESUMO

Esta pesquisa investiga o emprego da metodologia BIM (Building Information Modelling) diretamente conectada à consagrada técnica utilizada por 
arquitetos ao esboçar croquis como forma de iniciar os estudos preliminares de um projeto arquitetônico. Já está sendo apurado que a abordagem 
global comum a ambas as tecnologias pode constituir um importante elo entre tradição e tecnologia com benefício à qualidade dos projetos 
elaborados a partir da união dessas metodologias frente às formas de projetar dependentes de desenhos fragmentados. Embora a maior parte do 
que foi construído até hoje não tenha empregado nenhum sistema BIM, as demandas por uma arquitetura mais sustentável com menor índice de 
desperdício e com uso consciente de recursos energéticos apontam para necessidade de novas soluções. Nesse sentido a adoção de tecnologias 
que considerem uma visão global do processo: desde o programa passando por conceito, detalhamento, análise bioclimática, plantas, Fabricação, 
Construção, logística, operação/manutenção e demolição vem mudando rapidamente a forma de pensar a arquitetura. Por outro lado o 
paradigma do lápis e papel, familiar ao arquiteto não encontra sistema de representação concorrente quando se trata de mostrar rapidamente 
idéias através de esboço sobre o papel. Indícios, levantados a partir da revisão bibliográfica desta pesquisa utilizando analise comparativa, 
mostram que a redução do tempo de projeto obtido pela associação entre estas técnicas acarreta na melhoria direta do nível de qualidade da 
arquitetura em função do menor índice de retrabalho.  Além disso alguns tópicos levantados inicialmente já encontram respaldo para se afirmar 
que o paradigma da visão global de projeto pode ser constatado em ambas as tecnologias. Em relação ao BIM, está relacionado a intensa oferta de 
informações indexadas a um modelo tridimensional que centraliza  o acesso a elas e permite uma modelagem direta e integrada. Já no Croqui, a 
ausência de uma interface gráfica de interação entre o autor e o projeto é substituída, por vezes com vantagens pelas infinitas possibilidades que o 
lápis pode registrar quase instantaneamente após um lampejo de um pensamento, sendo este livre de roteiros ou processos fechados. Quanto ao 
croqui, ele ainda pode ser reforçado a qualquer momento por idéias subjacentes na forma de rabiscos complementares que vão consubstanciar o 
projeto central.
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RESUMO

As cidades são palcos de constantes e cada vez mais rápidas transformações, onde a demanda por novos serviços e tecnologias se reflete na 
criação de espaços altamente especializados. Estes espaços, exemplificados como áreas industriais, logísticas ou como equipamentos de 
infraestrutura, vêm sendo, em geral, concebidos de acordo com seus aspectos estritamente técnicos, relacionados à sua lógica interna e 
implantando-se de modo alheio a sua vizinhança. Com isto, não raro, são gerados impactos que não provém, necessariamente ou puramente, do
uso a que são destinados, estendendo-se sob a forma de danos à forma urbana e à paisagem. Assim, ainda que possam beneficiar a urbe como um 
todo, estas estruturas podem acarretar em piora das condições urbanas nas áreas onde se inserem, por não considerarem aspectos referentes 
àquela área. A condição descrita evidencia que projetos cuja autonomia técnica possui grande relevância nas decisões espaciais vêm escapando ao 
campo tradicional da profissão do arquiteto e urbanista. Não obstante, existem alguns exemplos de projetos de estruturas altamente técnicas, 
concebidos por equipes multidisciplinares compostas por arquitetos e urbanistas. Observando exemplos nacionais e internacionais, verifica-se que 
é possível dotar os elementos estruturantes das infraestruturas urbanas de arranjos que revertem a lógica de introversão, aliando suas 
especificidades técnicas e de segurança a espaços de qualidade onde, por meio de uma implantação cuidadosa, de inclusão de espaços acessíveis e 
de multiplicidade programática, passam a estabelecer relações positivas com seu entorno. Por meio de um recorte sobre as subestações elétricas 
existentes na cidade do Rio de Janeiro, que configuram uma rede que se estende por todo o município, o presente trabalho objetiva compreender 
quais parâmetros vêm sendo considerados na implantação destes equipamentos ao longo da formação da rede de distribuição elétrica da cidade e 
as possíveis diferenças entre os tratamentos aplicados a estes em áreas centrais e periféricas. A metodologia consiste em mapear as subestações 
elétricas no território da cidade, em escalas de aproximação. Primeiramente buscando uma visão geral sobre o território através de uma 
abordagem cartográfica. Em seguida, é feita uma seleção de acordo com as Áreas de Planejamento (APs), classificando-as de acordo com critérios 
relacionados aos possíveis impactos na forma urbana tais como dimensões, extensão de muros, tipo de implantação na quadra, entre outros. Estes 
critérios de análise são dispostos em níveis qualitativos a serem pontuados do maior para o menor impacto no entorno sob a forma gráfica de um 
diagrama. Tal parâmetro se estabelece de acordo com as consequências dadas do tecido urbano e no ritmo das edificações. Com a visualização em 
diagramas é possível visualizar os resultados deste processo de análise simultaneamente, realizando comparações e identificação padrões onde 
estes existirem. Observadas as diferenças em relação às implantações, são debatidas as possíveis causas que conformam e mantém lógicas que 
exacerbam as desigualdades encontradas na cidade do Rio de Janeiro. É discutida ainda a distância entre os projetos de subestações que vêm 
sendo realizados na cidade e projetos exemplares destes equipamentos em outras, buscando identificar elementos que tragam resiliência urbana 
aos projetos para subestações cariocas. Por fim, espera-se promover o debate sobre a pertinência do tema à arquitetura e ao urbanismo no 
âmbito de suas problemáticas contemporâneas em torno de projetos mais inclusivos e regenerativos.
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Título: OPERAÇÕES URBANAS ESTRATÉGICAS – 03 CASOS: RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES E BARCELONA 198

RESUMO

Nas últimas décadas do século XX surge uma forte inquietação sobre o futuro das cidades, em um contexto econômico de competição cada vez 
mais globalizado. Neste novo contexto, o planejamento urbano convencional resultava insuficiente, surgindo a necessidade de uma nova forma de 
trabalho. Os paradigmas dos anos 90, baseados nas experiências dos planos reguladores e da gestão pública das cidades, passam a incluir na pauta 
das ações urbanas novas formas de construção da cidade. Formas estas que vem preencher a lacuna entre a obra civil isolada e as regras gerais 
dos modelos espaciais globais, pautadas em estratégias de oportunidades e tendências, num mercado em constante evolução. Neste contexto, a 
definição destas estratégias de transformação e crescimento deixa de ser da responsabilidade única do poder público, para a ele juntar-se, em 
parceria, novos agentes (produtores, investidores e consumidores) na montagem, concepção e realização de projetos e negócios urbanos em 
áreas e ou temas de alto impacto local e regional. Estas ações produzem transformações das lógicas de uso e consumo, com efeitos 
multiplicadores tanto da imagem espacial assim como do desenvolvimento econômico e do comportamento social. São exemplos claros as 
reabilitações de áreas portuárias, de parques, dos centros e bairros históricos, implantação de shopping centers, arenas multiuso, terminais e 
conexões viárias, criação de novas centralidades residenciais e de comércio. O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a 
reestruturação de espaços estratégicos metropolitanos por meio de novas formas de intervenção e gestão urbana – as operações urbanas 
consorciadas. A metodologia utilizada se estrutura a partir de estudo de caso - a transformação da Região Portuária do Rio de Janeiro, a partir da 
implantação da Operação Urbana Porto Maravilha, comparando-o com outras Operações Urbanas em curso em contextos metropolitanos 
significativos – antigas áreas industriais (Barcelona – BCN 22@) e antiga área portuária logística (Buenos Aires – Puerto Madero), que também 
apresentam propostas baseadas em instrumentos urbanísticos que surgem nas últimas décadas do século XX como alternativa ao planejamento 
urbano tradicional. São operações urbanas baseadas no planejamento estratégico, que no Brasil só são regulamentadas após a aprovação do 
Estatuto da Cidade em 2001, permitindo a atuação por meio de Operações Urbanas Consorciadas realizadas pelo Poder Público em parceria com a 
Iniciativa Privada. Os resultados preliminares da pesquisa em desenvolvimento destacam as semelhanças e diferenças identificadas nos 03 casos 
estudados, em seus aspectos institucionais e econômicos - ambos os três casos estudados se viabilizam de forma semelhante - e em seus aspectos 
físico-ambientais, reconhecendo os diferentes projetos e soluções da arquitetura urbana - os 03 casos apresentados são completamente 
diferenciados, e demonstram erros e acertos que podem servir de modelo para novas intervenções desta complexidade. Como conclusões 
preliminares, pode-se dizer que, no contexto da operação urbana em curso no Rio de Janeiro, a fragilidade do planejamento da cidade, no que se 
refere, principalmente, às áreas especiais frente à força e a pressão do mercado, estão produzindo uma paisagem urbana fragmentada, tanto 
morfológica quanto funcionalmente. Pode-se verificar o início de processos de gentrificação em muitos casos em que o mercado impõe, através 
de seus empreendimentos, um padrão social mais alto que o existente. Por outro lado os investimentos da iniciativa privada em empreendimentos 
pontuais estão atuando como catalisadores de desenvolvimento urbano. Esses atratores são agentes da revitalização que, por serem dinâmicos e 
de forte apelo, constituem-se num diferencial e no gancho inicial, contribuindo ativa e intensamente na construção da nova imagem e na atração 
de novos usuários e investimentos na Zona Portuária carioca.
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RESUMO

O déficit habitacional brasileiro é cada vez maior e os sistemas construtivos existentes, em sua maioria, não suprem a carência de moradias. A falta 
de industrialização nas etapas principais da construção civil dificulta o atendimento às necessidades por moradia no território brasileiro. Sendo 
assim, os sistemas construtivos industrializados ou pré-fabricados se apresentam como auxiliadores da construção civil, minimizando o tempo e 
muitas vezes, diminuindo os custos. De acordo com o ministério das cidades, através do sistema nacional de avaliação técnica (SINAT), o projeto 
do programa brasileiro da qualidade e produtividade do habitat – PBQP incentiva o emprego de sistemas construtivos inovadores e que ainda não 
possuem normas para o uso na construção civil, como por exemplo, o Light Steel Frame (LSF), que é um sistema já utilizado em diversos países, 
sendo ainda emergente no Brasil, mas que já possui suas vantagens conhecidas. Entre elas: Facilidade e baixo custo na manutenção de instalações 
de hidráulica, elétrica, ar condicionado, gás, dentre outros; Reciclagem e reaproveitamento de material aplicado no sistema, como o aço; limpeza 
no canteiro e precisão, pois em uma estrutura metálica a unidade empregada é o milímetro, garantindo uma estrutura perfeitamente aprumada e 
nivelada, facilitando atividades como o assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, bem como redução no custo dos materiais de 
revestimento. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo analisar e comparar o uso do sistema construtivo Light Steel Frame (LSF) 
associado ao Poliestireno Expandido (EPS) na produção de habitações de interesse social no Brasil. Para a realização do trabalho, foram 
desenvolvidos protótipos virtuais nos softwares Sketchup e Revit, no modelo sugerido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, tendo como 
localização a cidade de Niterói, Rio de Janeiro. O método adotado utilizou-se o procedimento de simulação computacional para avaliar o conforto 
térmico da unidade habitacional proposta através da plataforma BIM (building information modeling). Como resultados da pesquisa, destaca-se 
menor absortância térmica nas edificações em que foram utilizados esses sistemas, comparados ao uso tradicional de alvenaria, bem como maior 
refrigeração interna se utilizada o Poliestireno Expandido (EPS) como material para isolamento térmico entre as placas de cimentício do LSF. 
Destaca-se ainda a contribuição das ferramentas computacionais como mecanismos essenciais para avaliação de um projeto ou de uma edificação 
existente, assim como a simulação das edificações visando a qualidade no processo de projeto e melhoria no conforto das edificações. Ainda que 
haja um grau de incerteza, elas são importantes para orientar as soluções de eficiência energética e conforto termo acústicos em fase de pré-
projeto.
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Título: UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE 199

RESUMO

Nas ultimas décadas a sociedade em que vivemos vem passando por grandes e significativas mudanças e adaptações, que em muito afetam nosso 
modus vivendi. Dentre as mais preocupantes estão às relacionadas à saúde pública, no tocante ao importante ressurgimento de doenças antes 
consideradas erradicadas ou sob controle pelas organizações de saúde. Doenças antigas como a dengue, tuberculose, febre amarela, aliadas a 
novas incidências que se desenvolvem em ritmo significativo, como a AIDS, Ebola, SARS, Chikungunha ou Zica Vírus, vêm preocupando 
sobremaneira as administrações de saúde pública em todo o mundo. Providências rápidas que apresentem a flexibilidade necessária para se 
adaptar às estratégias de combate e controle de tais agravos à saúde se apresentam como ferramentas indispensáveis aos formuladores dos 
planos de proteção das condições de vida das populações envolvidas. A própria Organização das Nações Unidas, face ao desafio, adotou a 
Resolução 2177/2014 que encoraja Estados-Membro a criarem mecanismos que possibilitem o rápido diagnóstico, o isolamento e a 
correspondente aplicação de ações do tratamento mais indicado. Diante desse cenário, desenvolvemos uma unidade móvel de assistência à saúde, 
sobretudo no combate a doenças epidêmicas em áreas afetadas criticamente. O objetivo desse projeto é oferecer a possibilidade de redução 
drástica na expansão dessas epidemias, possibilitando o acesso universal a informações, diagnósticos de alta qualidade e tratamento compatível 
com assistência ambulatorial. Visa também apoiar os modelos assistenciais existentes em cada região com o uso de novas ferramentas e 
tecnologias para que a informação e o cuidado à saúde seja amplamente acessível, especialmente para as populações mais pobres, geralmente as 
mais atingidas. A unidade móvel de atenção básica à saúde projetada é composta por módulos independentes, que se adaptam aos mais diversos 
meios de transporte e terrenos; além de poder atender desde pequenas campanhas de conscientização, até grandes catástrofes ou regiões 
atingidas por epidemias, de acordo com a configuração e quantidade de unidades agregadas. Desenvolvemos cinco tipos de módulos essenciais 
para assistência à saúde: consultório médico, serviço social, laboratório de análises clínicas, área de repouso e um módulo-mãe técnico que 
armazena, gera e distribui água, energia e sistema de rádio e satélite. Módulo essencial ao melhor funcionamento da unidade em qualquer 
situação, além de outros containers vazios que, de acordo com a necessidade, poderá resultar na oferta de múltiplos ambientes: áreas de serviço, 
banheiros, dispensação de medicamentos, maquinário, entre outros itens. A unidade pode ser configurada da maneira e do tamanho como se 
apresente necessário às demandas assistenciais. Assim como cada módulo que, graças a sua mobilidade, pode-se transformar em Unidades de 
Terapia Intensiva, centro de imagens como raio-x, ultrassonografia, entre outros setores.
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RESUMO

No universo dos elastômeros, os elastômeros de uso geral – borracha natural (NR), poli-isopreno (IR), polibutadieno (BR), e o copolímero estireno-
butadieno (SBR) – são os “burros de carga” (work horses) da indústria de pneus e produtos mecânicos a partir de borrachas. Essas borrachas 
exibem boas propriedades físicas, processabilidade, compatibilidade e, geralmente, são de baixo custo em função do volume de produção. A 
composição, processamento e cura são muito similares para todas as três borrachas. O processo de vulcanização é a tecnologia chave desta vasta 
indústria que produz artefatos variados em borracha. Porém, a preparação de um produto comercial específico através da vulcanização de um 
elastômero requer a seleção de matérias-primas básicas e a obtenção de uma formulação ou composição. A arte e a ciência da seleção de vários 
ingredientes para uma formulação, assim como a definição da quantidade de cada ingrediente, permite o processamento satisfatório, o alcance 
das propriedades desejadas e o preço final competitivo – os três Ps – de um artefato.  Historicamente, a biomassa foi largamente empregada 
como fonte de obtenção de diversos materiais, tais como fibras, polímeros e combustíveis, e este interesse pode ser atribuído ao seu caráter 
renovável e sua ampla disponibilidade. Neste contexto, os óleos e as gorduras animais e vegetais (triglicerídeos), in natura ou modificados, têm 
tido um papel importante em muitos segmentos. Assim sendo, nesta pesquisa, a utilização de óleos vegetais comestíveis – óleos de amendoim, 
coco e linhaça – e cera de abelha como potenciais ingredientes de formulações elastoméricas de borrachas de uso geral foi investigada. Tais 
produtos foram avaliados como eventuais substitutos do ácido esteárico, um ácido graxo costumeiramente usado na indústria. Para tanto, a 
presente investigação preliminar foi centrada na análise térmica – termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) – dos 
produtos naturais citados, além do ácido esteárico. A ideia foi verificar a degradação térmica das substâncias e as possíveis interações químicas 
entre as mesmas e os demais ingredientes de uma composição elastomérica que tornariam o processo de vulcanização possível. Com base nos 
resultados experimentais alcançados foi possível concluir que: • Usando-se o método de Coats-Redfern, o modelo cinético que se mostrou mais 
adequado para o estudo da degradação termo-oxidativa, dentro das condições experimentais adotadas, foi o modelo de segunda ordem; • A 
ordem crescente de estabilidade térmica pode ser resumida em: ácido esteárico, cera de abelha, óleo de coco, óleo de linhaça e óleo de 
amendoim. As razões para tal ordem incluem desde a baixa massa molecular de espécies químicas até a composição química complexa, além da 
presença de impurezas; • Ainda que as análises de DSC não permitam a identificação das espécies químicas envolvidas nas eventuais reações 
químicas, o procedimento de investigação sistemática em pares, trios e quartetos dos diferentes ingredientes revelou que os óleos vegetais de 
amendoim e linhaça devem seguir um mecanismo de vulcanização similar àquele onde o ácido esteárico está presente. Para o caso do óleo de 
coco e da cera de abelha, os termogramas não foram conclusivos e novos ensaios devem ser conduzidos.
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RESUMO

A crescente pressão humana sobre os ecossistemas e biodiversidade é uma realidade para a sociedade contemporânea. Um resposta a essa 
pressão é a criação das áreas protegidas as quais têm emergido como uma pedra fundamental para os esforços da conservação ambiental. A 
criação das Unidades de Conservação é uma das mais antigas e efetivas iniciativas para a conservação da natureza em todo mundo, sendo uma das 
principais estratégias de política ambiental brasileira. Uma das modalidades de Unidade de Conservação é a do tipo de Área de Proteção 
Ambiental (APA), sendo uma área dotada de atributos naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 
humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Diante da importância das área de preservação ambiental o presente 
trabalho busca avaliar por meio do sensoriamento remoto a eficácia das mesmas. Para isso realizou um estudo de caso na APA do Córrego 
Ceroula, no município de Campo de Grande – MS. Utilizou imagens de satélite Landsat 5 do ano 2000, para verificar a situação antes da criação da 
Unidade de Conservação e imagens do Landsat 8 de 2015 na busca de avaliar a condição ambiental do habitat das áreas de preservação 
permanente, essa protegida por Lei Federal, dentro do limite da APA do Córrego Ceroula, representando uma Unidade de Conservação de uso 
sustentável. Os resultados apontam a existência de áreas de preservação permanente na Unidade de Conservação em fase de degradação desde 
os anos de 2000 permanecendo até no ano de 2015. Constatando, assim, a necessidade de instrumentos para avaliar a eficácia das área de 
proteção ambiental. Com os resultados desse estudo de caso foi possível verificar que as área de proteção ambiental podem existir por meio de 
decreto mas não desempenham sua função, apontando uma falha na gestão sustentável. Existe, portanto a necessidade de desenvolver metas 
focadas na melhoria da condição do habitat dentro das Unidade de Conservação. Verifica-se ainda que o uso do sensoriamento remoto na avalição 
das área de preservação ambiental é uma ferramenta eficiente no reconhecimento e monitoramento nas Unidades de Conservação.
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RESUMO

No presente trabalho foram analisados os resultados de diversas medidas em amostras homogeneizadas manualmente de celulose microcristalina 
e sulfato ferroso (FeSO4) utilizando a técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF). A EDXRF é uma técnica de baixo custo 
e eficiente de controle e garantia da presença de Fe em amostras de diversos tipos. A técnica de EDXRF permite resultado quali-quantitativo a 
partir da intensidade dos raios X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, a partir das transições de níveis atômicos, 
que são únicos para cada elemento químico. O equipamento utilizado é um espectrômetro da AMPTEK®, composto por um tubo de raios X de 50 
kV e 50 µA (contínuo) com anodo de Au, um detector de silício (Si) do tipo 123, microcomputador e programas de aquisição e análise dos dados 
(DPPMCA®). Foram preparadas quatro amostras cilíndricas com 1cm de diâmetro e 1mm de espessura para as proporções de 83,3mg, 166,6mg, 
250mg e 300mg de FeSO4 para 500mg de celulose. As amostras foram misturadas manualmente com a utilização de um cadinho de ágata, de 
modo a evitar contaminação externa. Foram realizadas 3 medidas em diferentes pontos em cada amostra e com o tempo de medida de 10 
minutos. Foram utilizados para os resultados apenas as intensidades do pico k-alfa do ferro. Devido à característica desse tipo de medida, os 
resultados apresentam uma dispersão segundo a distribuição de Poison com erro calculado pela raiz quadrada do resultado. Todos os resultados 
ficaram dentro do limite de um sigma. Os resultados mostraram que nesse tipo de experimento é importante realizar medições em pontos 
distintos por conta da não total homogeneidade das amostras e pela própria característica da técnica de EDXRF utilizada. Foi observada também 
uma linearidade nas intensidades da linha k-alfa medidas, o que pode servir para avaliação de amostras desse tipo com concentração de ferro 
desconhecida. Novas amostras devem ser preparas com outras concentrações para verificar melhor a linearidade obtida e também melhorar o 
processo de homogeneização na preparação das amostras.
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RESUMO

O solo é uma estrutura complexa, formada pela interação de diversos fatores químicos, físicos, biológicos, topográficos e climáticos que apresenta 
variabilidade espacial e temporal de seus atributos, resultantes da interação desses diversos fatores. O solo cultivado apresenta fontes adicionais 
de heterogeneidade por conta da intervenção antrópica na agricultura que podem alterar de forma significativa seus aspectos químicos e físicos. 
Na agricultura brasileira grandes áreas são consideradas homogêneas, promovendo o uso de doses iguais de fertilizantes e desconsiderando a 
variabilidade espacial e temporal dos atributos químicos do solo. Esse desequilíbrio do uso de fertilizantes compromete a produtividade e aumenta 
os custos da produção, podendo ainda causar impactos ambientais consideráveis. A análise da variabilidade nutricional dos solos cultivados é 
necessária para a elaboração de estratégias para minimizar tais impactos. A área de estudo é o distrito de Campo do Coelho, que é uma região 
considerada importante polo de produção agrícola estadual e sobre a qual dispõe-se de uma quantidade de dados relativamente boa de vários 
plantios e de várias culturas. As amostras de solo são provenientes de produtores da região que, após orientação da forma, condições de coleta e 
armazenamento das mesmas, encaminharam-nas para o Laboratório de Análises Ambientais (LIAAM), no período de janeiro a novembro de 2015, 
aonde foram analisadas. No momento da entrega, é feito uma ficha de cadastro com um pequeno questionário, contendo as informações pessoais 
do produtor, de sua propriedade e do cultivo. As amostras são submetidas à secagem ao ar e peneiradas em seguida. A fração de terra fina seca ao 
ar (TFSA) é separada e identificada para posterior análise química. Foram analisados os seguintes parâmetros: Cálcio (Ca+), Magnésio (Mg++), 
Alumínio (Al+++), Fósforo (P+), pH, acidez potencial, acidez trocável e Potássio (K+), calculando a partir desses a Capacidade de Troca Catiônica 
(C.T.C) e a porcentagem de bases (%S.B.).  Foram analisadas 125 amostras de terra. As localidades dentro do terceiro distrito com mais amostras 
foram: Conquista (14% das amostras), São Lourenço (13%), Salinas (13%), Barracão dos Mendes (9%), Alto do Vieira (7%) e Campinas (6%). Todos 
os produtores disseram utilizar fertilizantes químicos e/ou aplicar calcário, no entanto, nenhum proprietário soube dizer com exatidão quais as 
quantidades ou concentrações usadas dos fertilizantes e do calcário. Todos os parâmetros apresentam alta variabilidade, fora de padrões ideais 
para cultivo. Observou-se valores muito variáveis para as concentrações de P (138±982,94 cmolc.Kg-1), em que 56% das amostras tem 
concentrações altas enquanto 37% tem concentrações consideradas baixas. O mesmo aconteceu com o K+ (56,89±24,5 cmolc.Kg-1). As 
concentrações de Al+3 encontradas foram baixas (0,09±0,22 cmolc.Kg-1). As concentrações de Ca+2 (3,03±1,92 cmolc.Kg-1) e Mg+2 (1,49±1,33 
cmolc.Kg-1) são, em sua maioria, médias ou alta. O solo tende a ser moderadamente ácido ou fortemente ácido, com nenhum caso de pH alcalino. 
As análises multivariadas mostram relação entre o CTC, o hidrogênio e o alumínio, em detrimento do cálcio, do magnésio e do potássio e a %SB 
não está agrupada junto com a CTC, o que demonstra a baixa correlação entre ambas, demonstrando baixa fertilidade do solo. Estes resultados 
demonstram que, de maneira geral, os plantios apresentam uma condição inadequada ao cultivo com baixa fertilidade, provavelmente, 
ocasionado pelo manejo incorreto do solo pelo produtor rural pelo uso excessivo de fertilizantes. Isto resulta em impactos negativos tais como 
eutrofização e esgotamento do solo, que por sua vez vão afetando cada vez mais a capacidade de produção da região. O aconselhamento ao 
produtor deve ser feito levando-se em conta as características exclusivas da propriedade, observando as concentrações de todos os parâmetros e 
considerando as relações entre eles.
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RESUMO

Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do Estado do Rio de Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos climáticos extremos 
que ocasionaram deslizamentos de encostas em vários pontos da região serrana, caracterizando-se como uma das maiores tragédias ambientais 
do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, algumas destas áreas encontram-se em franca regeneração, constituindo-se em verdadeiros laboratórios 
naturais para o estudo da regeneração natural em área de sucessão primária.  Para isso, é desejável que além da análise da dinâmica da 
regeneração vegetal, também se verifique como os parâmetros do solo estão evoluindo nestas situações. O objetivo deste projeto é comparar os 
parâmetros físico-químicos do solo de encostas degradadas na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo com áreas 
florestadas do entorno, no sentido de estabelecer parâmetros de comparação temporal e espacial para os mesmos. As áreas escolhidas se 
localizam no distrito de Campo do Coelho, uma das mais afetada por quedas de barreiras e/ou enchentes aonde foram registradas perdas nas 
áreas agrícolas em decorrência de aterramento pela lama proveniente da enxurrada, erosões e deslizamentos de encostas, além da supressão de 
áreas de cultivo. Foram selecionadas 3 áreas de encosta em regeneração e áreas florestadas adjacentes. Em cada encosta degradada e área 
florestada do entorno foram alocadas, 6 parcelas de 10 x 10 m para cada tipo de área, dispostas de forma perpendicular, ou seja, da parte mais 
baixa para a mais alta, totalizando 12 parcelas por área. Nestas parcelas foram avaliadas a composição e estrutura da comunidade vegetal, estes 
dados já foram apresentados em trabalho anterior. Em cada uma dessas parcelas foram retiradas, de forma aleatória, 3 amostras de solo em duas 
profundidades diferentes (0-20 e 20-40 cm) para fazer uma amostra composta. Estas amostras foram triadas e analisadas quanto aos parâmetros 
químicos, a saber: pH, acidez potencial (H+ e Al3+), P, e Al3+. As áreas em regeneração serão comparadas com as áreas florestadas do entorno e 
com as outras áreas em regeneração quanto aos parâmetros analisados. Os dados apresentados aqui são relativos aos dados de uma das 
propriedades cujo as análises de solo já foram concluídas. As análises demonstraram que o pH das áreas degradadas e florestadas são ácidos (5,47
±0,14 e 5,53±0,64, respectivamente). Nas áreas degradadas há uma concentração de Al3+ mais alta do que na área florestadas (1,47±0,37 
cmol.dcm-3 e 0,63±0,25 cmol.dcm-3, respectivamente) e acidez potencial é muito mais baixa (1,97±0,76 e 7,4±3,76, respectivamente), o que 
indica que existem mais bases disponíveis para troca por íons como Mg++ e Ca++ e, portanto, maior fertilidade nos solos de floresta. No entanto, 
as concentrações de P são mais altas nas áreas degradadas que nas áreas florestadas (0,1±0,13 cmol.dcm-3 e 0,18±0,11, respectivamente), estas 
diferenças se devem principalmente as maiores concentrações na parte mais elevada das encostas. Os dados não são conclusivos, as análises de 
outros íons no solo e da granulometria poderão fornecer mais elementos sobre a fertilidade dos solos destas áreas e a relação destas 
características com as características das comunidades vegetais das áreas em regeneração.
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RESUMO

A cidade de Poá está localizada na RMSP e gera em média 2500t de resíduos sólidos urbanos/mês, a um custo de R$610550,00 com serviços de 
coleta, transporte e disposição dos resíduos: domiciliar, comercial e público. 99% do lixo é coletado e levado para o aterro sanitário CDR Pedreira. 
Este estudo teve como principal objetivo analisar e propor técnicas de melhoria na gestão de resíduos domiciliares no município de Poá no intuito 
de mitigar impactos ambientais através de processos de logística verde e projetos de educação ambiental (EA) além de ser um instrumento de 
geração renda e empregos. Para realização deste estudo, inicialmente elaboramos um questionário estruturado visando levantar o perfil 
demográfico do município Poá (SP); as formas de descarte dos resíduos tanto pela população quanto pelos responsáveis pelo município e os 
impactos ambientais e sociais. Foram aplicadas 100 entrevistas em dias e horários diferentes (12/12/2015 a 20/12/2015) em bairros e locais 
diferentes do município. Realizamos registros fotográficos da área. Os dados levantados foram tratados e analisados estatisticamente no intuito de 
obtermos dados para elaboração de propostas de melhoria para o tratamento de resíduos na região. Dada uma pesquisa de aprimoramento da 
gestão de resíduos sólidos urbanos da cidade, é de extrema necessidade analisar o conhecimento dos moradores já que estes são os principais 
geradores de resíduos na região. No início das entrevistas o entrevistador sempre deixou claro qual era o objetivo da pesquisa para os 
entrevistados. Optamos neste estudo por questões dicotômicas abertas e fechadas e buscamos objetividade na análise dos resultados obtidos. Os 
resultados mostram que 53% dos entrevistados realizam a separação de seus resíduos para a reciclagem (papelão e garrafas) sendo que apenas 29 
bairros ao centro da cidade recebem coleta seletiva e apenas 5 destes bairros foram contemplados nesta pesquisa; 95,33% conhecem os 
benefícios sociais da reciclagem como o fato da reciclagem poder gerar renda e diminuir impactos ambientais; 80% dos entrevistados 
desconhecem a empresa responsável pela coleta do lixo; 98% desconhecem o local de disposição final dos resíduos gerados no município; em 
relação ao tratamento de matéria orgânica gerada 82% afirmaram não saber o que é compostagem ou como fazer; 96% dos entrevistados tem 
consciência de que a reciclagem pode diminuir os gastos de coleta da prefeitura; 85% dos entrevistados que afirmaram não realizar a reciclagem 
garantem que se a prefeitura da cidade oferecesse uma forma de coleta seletiva, eles participariam e destes 75% preferem a coleta seletiva de 
porta; 58% dos entrevistados acham que a prefeitura faz um bom serviço de coleta e tratamento do lixo domiciliar; 55% dos entrevistados eram 
do sexo feminino; em média os entrevistados possuíam 39,4 anos de idade; 38% concluiu o ensino médio 7% ensino superior e 5% não frequentou 
a escola; 35% encontram-se atualmente desempregados, 17% aposentados e 37% com emprego fixo; em média cada residência possuía 4 
moradores e quando indagados sobre a quantidade de lixo gerado diariamente pela residência todos demonstraram dúvidas e inseguros em 
responder porém, 88% estipulou cerca de 500g de lixo gerado por pessoa/dia. Os resultados mostram que a população entrevistada possui 
conhecimento sobre os benefícios gerados pela gestão adequada de resíduos, porém não se mostra estimulada a mudança de posturas quanto ao 
tema devido a inexistência de programas de EA específicos para cada perfil (idade, sexo e anos de estudo) e a gestão (redução, reutilização e 
reciclagem) de resíduos. Sugerimos a criação de programas de EA específicos para cada perfil populacional além da criação de hortas comunitárias, 
incentivos fiscais, participação dos representantes municipais, propagandas, gincanas e outras atividades de conscientização que se apliquem de 
forma contínua no intuito de tornar a cidade modelo em gestão de resíduos sólidos para os municípios ao seu entor
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RESUMO

O presente trabalho visa determinar quais os principais problemas socioambientais ocasionados na comunidade da ilha do Maracujá, no município 
do Acará/PA e tem como objetivos específicos caracterizar a situação socioambiental da comunidade; verificar os principais problemas ambientais 
encontrados na comunidade e identificar quais as doenças de saúde pública, mais encontradas na comunidade da Ilha do Maracujá no município 
de Acará/PA. Na metodologia, a área de estudo foi na Ilha do Maracujá, localizada no município de Acará/PA. A coleta de dados foi realizada, 
através de visitas “in loco”, onde foi feito o levantamento da realidade socioambiental do local, através de observações visuais, entrevistas e 
aplicação de questionários para 50 famílias ribeirinhas. No período de outubro, novembro e dezembro de 2015, em horários alternados. O 
questionário abordou, cerca de 12 perguntas objetivas direcionadas quanto à identificação e inserção no meio físico e socioambiental; descrição e 
caracterização do meio natural; estrutura produtiva e habitacional. Nos resultados foi observado que a predominância do sexo feminino entre os 
moradores é de 55 %. A faixa etária, percebe-se um numero maior de pessoas na faixa adulta o que representa um perfil de população ativa 
economicamente. Na atividade econômica, 60 % dos moradores trabalham de forma autônoma, principalmente da venda de açaí, cujo produto é 
à base da sobrevivência das famílias. E muitos recursos têm-se esgotado como a pesca, e as palmeiras que produzem as palhas (bubaçu, palheira, 
jupati), por força da pressão do mercado. Na escolaridade, nota-se que 65% dos moradores possui ensino fundamental incompleto e de 20% com 
ensino médio completo, e 15% de moradores analfabetos. Visto que, não existem escolas com ensino médio nas proximidades da Ilha, onde os 
mesmos têm dificuldades ao acesso às escolas na Capital (Belém-PA). O lixo, a falta de saneamento e poluição da água são os mais presentes 
visivelmente observados na Ilha. As crianças e adultos não podem consumir a água do rio ou mesmo se utilizar desta para o banho, pois facilmente 
estarão sujeitos a doenças gastrointestinais e micoses. Segundo os moradores, algumas doenças de veiculação hídrica foram relatadas, como os 
casos de febre tifoide, leptospirose e dengue. Diariamente, membros de várias famílias precisam se deslocar para “encher” vários baldes. 
Realizando próximo ao Porto do Açaí e Porto da Palha, situado à beira do rio Guamá junto ao bairro do Jurunas, em Belém. Outros buscam água 
nos poços da terra firme na localidade de Santa Quitéria, Boa Vista do Acará, longe das ilhas e em propriedades particulares. Verificou-se, também, 
uma inviabilidade da pesca, em virtude, da poluição da água cada vez mais imprópria para o consumo. O lixo se caracteriza pela coleta irregular, o 
despejo em locais inapropriados, com falta de lixeiras adequadas, a queima e o enterro de resíduos na área. O principal destino do lixo domiciliar é 
a queima, umas das práticas adotadas pela grande maioria dos moradores entrevistados. Concluiu-se que existe um grande descaso com as 
questões ambientais na ilha por parte dos moradores. Principalmente, por se tratarem de pessoas com uma situação econômica baixa e sem 
acesso às informações básicas relevantes ao meio ambiente. Logo, é importante a participação efetiva da comunidade local quanto à resolução 
destes problemas ambientais, pois, à medida que ela se sinta como parte integrante do meio, ocorrerá uma prevenção e uma redução quanto as 
melhores condições físicas do ambiente.
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RESUMO

O trabalho pesquisou o efluente de uma indústria de laticínios localizada no condado de Donegal (Irlanda) que apresentava problemas durante a 
sedimentação do lodo. Devido ao grande potencial de poluição, pela sua significativa carga orgânica, os efluentes provindos de laticínios devem 
receber tratamento antes de serem descarregados nos corpos hídricos. Objetivo – Pesquisar os aspectos físicos e químicos que diminuem a 
quantidade de microrganismos responsáveis pela instrumentação filamentosa no tratamento de efluentes por lodos ativados. Problema da 
pesquisa – O problema encontrado nestes sistemas é a sedimentação do lodo, que pode ser prejudicado, pela instrumentação filamentosa, ou 
como é mais conhecido bulking filamentoso, que é caracterizado pelo crescimento exagerado de bactérias filamentosas, responsáveis pela 
morfologia dos flocos. Elas ligam-se a outras bactérias, formando verdadeiras pontes, o que dificulta a sedimentação do lodo. Metodologia - Os 
efluentes foram coletados e levados ao laboratório onde foram divididos em três tanques para tratamento com lodos ativados. Cada tanque 
possuía um volume de 27 litros com uma área retangular interna, onde ficavam o aerador e o agitador. Para simular o decantador foi acoplado um 
cone ao tanque que sofria menos influência do agitador. Para o efluente foi utilizado o soro do leite. que foi dissolvido em água (1 litro da solução 
para cada 50 litros de água). Diariamente os tanques recebiam 7 litros de efluente. A operação do tanque 1 era por bateladas, a alimentação do 
tanque era feita em cerca de 4 horas por dia. O tanque 2 tinha alimentação contínua. O tanque 3 também recebeu alimentação intermitente, 
porém diferentemente do tanque 1, este tinha paradas a cada 9 minutos em sua alimentação. Todos os tanques eram aerados continuamente. 
Resultados e discussão - Diariamente foram analisados parâmetros como Oxigênio Dissolvido (OD), Ph, Sólidos Suspensos no Licor Misto (MLSS), 
Índice Volumétrico de Lodo (IVL), Índice Volumétrico de Lodo com Agitação (IVLA), Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO), taxa food-to-
microorganism (F/M) e microscópica. Buscou-se manter o nível de oxigênio dissolvido em todos os tanques. Porém o nível de oxigênio variava 
quando os tanques recebiam o efluente. Com o teste de IVL foi possível observar a diferença entre os tanques durante a pesquisa. O tanque 2 
apresentou os piores resultados e praticamente não formou sólidos. Devido a este problema foi instalado um novo tanque (4), que era alimentado 
pelo tanque 2. Para tentar aumentar a sedimentação foi aplicado talco, que é um agente lastrante, que tem a função de aumentar a densidade e o 
tamanho do floco. Durante o experimento a DBO do efluente bruto estava fraca, preferiu-se então dobrar a carga de soro que estava sendo diluído 
em água.Na metade do experimento foram adicionados diariamente uma solução contendo fósforo e nitrogênio. O estudo foi realizado no 
período de julho a agosto de 2015. Conclusões e recomendações – O sistema intermitente (operação por bateladas), no qual o tanque era 
alimentado a cada nove minutos, obteve-se os melhores resultados pelas análises microscópicas; entretanto, a sedimentação, nos testes de VL e 
VLA não foram satisfatórias.No tanque 2, houve aparente perda das bactérias metabolizadoras da matéria orgânica (o MLSS ficou mais claro). A 
tentativa do uso do agente lastrante, no tanque 4, aumentou a densidade que faltava aos flocos do tanque 2, porém houve alterações na cor do 
efluente tratado (turvo). A aeração contínua e elevada nos tanques (8 mg/L em média) pode ter influenciado na formação e cisalhamento dos 
flocos. Observa-se, no entanto, que aos fins de semana e feriados os tanques não receberam manutenção. O sistema, automatizado, não abrangia 
a alimentação do tanque 1, que ficava sem alimentação nessas ocasiões. Há necessidade de continuidade do estudo, porém com algumas 
modificações como o tipo de efluente (com maior DBO) e com um maior controle na aeração.
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RESUMO

Uma das abordagens da Ecologia Urbana é o estudo da biodiversidade urbana e seus aspectos relacionados. Cidades possuem uma natureza 
extremamente uniforme com estruturas físicas muito similares ao longo do mundo todo. Devido às alterações drásticas e intensas causadas pela 
urbanização e pelas características de seu crescimento, a urbanização é considerada uma das principais causas de extinção de espécies nos dias de 
hoje, tendo como consequência o empobrecimento biótico causado pela homogeneização biológica. Sendo assim, estudar a biodiversidade nas 
cidades é um passo importante para propor mudanças e soluções que envolvam a melhoria da qualidade de vida da população humana e dos 
serviços ecossistêmicos que a cidade pode oferecer. O presente trabalho tem como objetivo analisar a composição florística da flora urbana de 
Nova Friburgo e sua similaridade com as floras urbanas de outras cidades brasileiras, avaliar as características das espécies utilizadas na 
arborização urbana no Centro de Nova Friburgo quanto a sua origem e ciclo de vida e propor modificações e adequações na utilização de espécies 
de acordo com as características urbanizadas. A área de estudo delimitada, inicialmente, foi a Avenida Presidente Costa e Silva, iniciando próximo 
ao bairro Duas Pedras e indo até a Praça do Suspiro, percorrendo um total de 2,03Km em uma área de aproximadamente 6900m². Neste trajeto 
todos os indivíduos arbóreos foram medidos quanto à altura, o diâmetro acima do peito (DAP) e sua localização geográfica foi anotada. Estes 
foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Para cada indivíduo foi feita uma análise da condição aonde foram observados a 
incidência de pragas e patologias (presença de insetos e fungos, clorose e necrose foliar, presença de ocos ou rachaduras no tronco) e conflitos 
com estruturas urbanas tais como fachadas de casas e prédios e com fiação e postes. A análise da composição específica também levou em 
consideração aspectos tais como a sua origem (nativa ou exótica). Foram amostrados 192 (cento e noventa e dois) pertencentes a 28 espécies 
botânicas. A espécie mais abundante, encontrada num total de 31 árvores, foi Erythrina cf. verna, denominada de mulungu, árvore nativa 
brasileira. Outra espécie nativa encontrada em quantidade também expressiva, no total de 47 indivíduos, foi Anadenthera falcata (angico preto). 
Foram também encontrados espécies de pinheiro (Pinus sp.) e Cipreste (Ciprestes sp.), além de frutíferas Psidium guajava L. (goiaba), espécie 
naturalizada, Mangifera indica L. (manga), Persea americana Mill. (abacate) e Morus nigra L. (amora-negra), que são espécies exóticas. A 
densidade do total de árvores foi de cerca de 0,41 árvores a cada 15m², valor abaixo do recomendado pela Sociedade Brasileira de Arborização 
Urbana de 1 árvore a cada 15m². Os problemas mais evidenciados nas árvores foram à presença de cupins e formigas. Apenas 30% dos indivíduos 
continham ocos em seus caules, e 44,65% apresentaram algum tipo de perturbação em suas folhas, como a presença de perfurações, clorose, 
necrose e abrasão. Ressalta-se ainda, que 27,6% dos indivíduos tem contato com fios em postes. Para o percurso estudado observa-se uma 
riqueza pequena com baixa densidade de indivíduos e com presença de muitas espécies exóticas. A realização de maior adensamento dos 
indivíduos arbóreos na avenida com a utilização de um número maior de espécies nativas pode auxiliar na diminuição dos problemas encontrados 
nas árvores da região pois estas espécies poderiam estar menos suscetíveis às pragas locais e, possivelmente, contribuiriam para a melhoria da 
qualidade de vida da população local. Também se constatou a necessidade da melhor adequação, em alguns trechos, visando a adequação de 
espécies que não interfiram no funcionamento dos equipamentos urbanos locais.

Exatas e Engenharias

Engenharia Ambiental e SanitáriaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 205



E-mail para contato: marta.carneiro@estacio.br IES: ESTÁCIO UNIRADIAL

Autor(es) Marta Camila Mendes de Oliveira Carneiro; Valdeci Carneiro Junior; Marcio Rogério Müller

Palavra(s) Chave(s): Ética nas empresas. Responsabilidade socioambiental. Conscientização ambiental.

Título: ÉTICA, EMPRESAS E MEIO AMBIENTE: POSSÍVEL CONCILIAÇÃO? 206

RESUMO

Cuidar do planeta é responsabilidade de todos, governo, empresa e cidadãos e essa é uma questão que dever ser considerada essencialmente 
ética. Diversos artigos trazem conceitos importantes ligados aos principais problemas ambientais mundiais causados pelas empresas. A dimensão 
ética é uma parte decisiva dentro do conceito de qualidade que a empresa apresenta à sociedade. Nesse sentido, este estudo buscou discutir o 
lugar da ética nas relações das empresas com o meio ambiente, a fim de saber se é possível uma empresa ser ética; se é desejável uma empresa 
ser ética e, saber o que a responsabilidade ambiental representa nas empresas estabelecendo os limites entre responsabilidade ambiental e o 
marketing. Para tanto optamos por um estudo baseado em uma revisão bibliográfica em artigos técnicos da área e na análise da declaração dos 
termos de responsabilidade socioambiental da empresa PUMA que já foi considerada a empresa mais ética do mundo. Os estudos indicaram 
inicialmente que pessoas imaturas não podem ser éticas. Empresas imaturas tampouco. Elas podem trabalhar no sentido de se tornarem éticas, 
mas não podem ser éticas sem amadurecer. Podemos citar a marca de calçados e roupas Puma, que em 2012 foi considerada, segundo a 
consultora britânica Eiris, a empresa mais ética do mundo. Segundo pesquisas realizadas na Universidade Harvard, a respeito de como o nível de 
maturidade influencia o comportamento corporativo, concluíram que empresas éticas e maduras apresentam um desempenho 160% melhor que 
as menos éticas. Ainda de acordo com as pesquisas realizadas percebemos que empresas éticas acabam aproximando e proporcionando uma 
integração entre corpo direcional e colaboradores refletindo em um cuidado maior para com os clientes e fornecedores. A empresa que se se 
mostrar ecologicamente responsável preservará a sua manutenção no mercado, pois a preocupação com o meio ambiente refletirá o seu 
posicionamento ético. Como exemplo a empresa Puma que desenvolveu uma embalagem - batizada de Clever Little Bag - de alta eficiência que se 
propõe a reduzir em 25% as emissões totais de carbono, além de minimizar o uso de água, energia e resíduos finais. Segundo informações 
levantadas (ECO D), podemos verificar que essa medida ecológica representou para empresa, além de um melhor posicionamento de sua marca, 
diversos benefícios para o meio ambiente. Essa economia representa 8500 toneladas de papel, 20 milhões de megajoules de energia, 10 mil 
toneladas de CO2 e 1 milhão de litros de diesel e de água economizados somente na produção. Neste caso, além de reduzir seus impactos 
ambientais durante a produção e distribuição dos produtos, a empresa aumentou a sua margem de lucro, tanto pela redução de custos, quanto 
pela simpatia de seus consumidores. Ainda abordamos neste estudo os limites entre responsabilidade ambiental e marketing. Podemos adotar 
como limites entre responsabilidade ambiental e marketing, a adequação das empresas às leis dos órgãos reguladores e às auditorias de 
certificação, pois assim, estas estariam se projetando para agir de maneira socialmente responsável. Esta seria uma linha divisória, uma vez que a 
empresa poderia medir a nocividade de seu produto final no mercado e tomar providências para atenuar o impacto ambiental, conforme exemplo 
apresentado da empresa PUMA. Destaca-se que para que tenhamos ética, seja no campo individual ou coletivo, precisamos de maturidade do ser 
social, ou seja, deve haver evolução dos valores morais para que a ética surja em qualquer campo. Concluímos que é possível uma empresa ser 
ética e é desejável que esta empresa seja ética, uma vez que a preocupação com o meio ambiente refletirá o seu posicionamento ético. Dessa 
forma, a combinação de iniciativas de responsabilidade social corporativa com as atividades da empresa, gera a predisposição do consumidor em 
manter ou iniciar as suas transações de consumos com esta empresa, fazendo com que ele se mantenha no mercado e aumente a sua participação 
neste.
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RESUMO

A questão de geração dos resíduos sólidos domiciliares e industriais e sua disposição final são um dos grandes desafios na atualidade. Muitas 
vezes, este resíduo é composto por materiais que poderiam ser reciclados ou reaproveitados, tendo uma destinação final diferente se houvessem 
iniciativas próprias para isso. Por isso, faz-se necessária a busca por novos paradigmas sobre o assunto, tanto pelo controle da poluição quanto 
pela economia de energia e de recursos naturais, bem como melhoria na qualidade de vida da população. O presente trabalho tem por objetivo 
avaliar a produção de lixo e o gerenciamento da coleta em uma Unidade de Conservação de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Macaé de Cima (APAMC), colaborando para a elaboração de estratégias para a criação de um Gerenciamento Integrado De Resíduos 
Sólidos. Para tal, foi feito uma caracterização da APAMC quanto a coleta e destinação final dos resíduos sólidos. A coleta e destinação dos resíduos 
sólidos são feitos pela Empresa Brasileira de Meio Ambiente (EBMA) e tem uma cooperativa de catadores associados. Entrevistas foram feitas com 
responsáveis pela empresa e da Associação de catadores para a coleta de informações básicas da logística de coleta e destinação. Foram realizadas 
visitas a APA a fim de se verificar os pontos de descarte existentes na região. Após isso, foram realizadas visitas ao aterro da EBMA para uma 
análise qualitativa e quantitativa dos Resíduos Sólidos que são coletados na localidade. Esta última análise foi realizada através do método do 
quarteamento, aonde os resíduos despejados pelo caminhão de lixo são segregados em categorias e pesados. As categorias são: embalagem 
multicamada; papel/papelão; plástico duro e isopor; plástico mole; metal (ferrosos e não-ferrosos); latas de alumínio; vidro; matéria orgânica; 
rejeito; pano/trapo/têxteis e outros. Os resultados desta análise foram comparados com dados do IBGE da composição gravimétrica dos resíduos 
coletados no Brasil. São produzidos cerca de 25 toneladas de resíduo por semana. Aproximadamente 40% são resíduos considerados orgânicos e 
os outros 60% são resíduos passíveis de reaproveitamento ou reciclagem. Dados coletados na região mostram que o uso de fogo é uma prática 
comum, uma forma cultural de solucionar o problema do lixo. A maior parte dos resíduos (38%) pertence a categoria de matéria orgânica, seguida 
de papel e papelão (23%), tecido (13%) e plástico (12%), as outras frações não atingiram 10%. Verificou-se que existe uma porcentagem menor de 
matéria orgânica e maior de papel e papelão se comparadas com a média nacional do descarte destes resíduos (51% e 23%, respectivamente). A 
primeira pode ser explicada pela existência da prática da coivara, comum na região, e a segunda pode ser explicada pelo fato da existência de uma 
grande quantidade de escritórios e escols em uma das rotas da região. A grande quantidade de tecido descartado deve-se a existência de várias 
confecções e facções na região. Constatou-se que os resíduos gerados possuem alto potencial de aproveitamento, uma vez que 25,8% dos 
mesmos apresentam potencial para a reciclagem nas condições atuais, 22,3 % são passíveis de reciclagem, necessitando de tecnologia e condições 
econômicas que favoreçam isso, 38,7% tem possibilidade de compostagem e somente 13,2% do total deveriam ser de fato aterrados. Observou-se 
ainda que a quantidade de pessoas na cooperativa não dá conta da segregação de todo o resíduo que chega a unidade, sendo uma grande parte 
dele jogado no aterro diretamente. Nossas análises sugerem que deve ser feita uma modificação do sistema atual a partir da determinação de 
objetivos mais adaptados à realidade local e às possibilidades de implementação de um programa de gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
adotando a segregação na fonte geradora em três categorias: recicláveis, compostáveis e rejeitos. Sendo os rejeitos definidos e segregados de 
acordo com a viabilidade tecnológica e econômica.
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RESUMO

O Poli (tereftalato de etileno) (PET) é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo. O sucesso da aplicação do PET deve-se a sua excelente 
tração e resistência ao impacto, resistência química, propriedades de barreira a gases, capacidade de processamento, brilho e estabilidade 
térmica. No Brasil, somente em 2011, foram consumidas cerca de 515.000 toneladas de resina PET na fabricação de embalagens. Dessa 
quantidade, 57,1% foram efetivamente recicladas, o que tornou este país o segundo que mais reciclou PET no mundo, perdendo apenas para o 
Japão. Apesar disso, o descarte das embalagens, principalmente de bebidas carbonatadas, em lixos municipais, é um problema grave, devido à 
difícil degradação em aterros sanitários e à impossibilidade da compostagem. Assim, o processo de reciclagem, não só primária, mas também 
secundária, terciária ou quaternária é uma alternativa para amenizar o impacto ambiental causado por esse polímero. A reciclagem química 
viabiliza a obtenção dos monômeros utilizados na fabricação da resina PET: o etilenoglicol (EG) e o ácido tereftálico (PTA). Por isso, estudos de 
otimização desse processo são importantes tanto do ponto de vista ambiental, quanto econômico. Baseado neste contexto, o principal objetivo 
deste projeto é a otimização das condições de reação de despolimerização das garrafas de PET pós-consumo. O objetivo é obter PTA de forma 
rápida, eficiente e barata visando sua futura aplicação na fabricação de garrafas, fibras e outras resinas em substituição ao PTA de origem mineral 
(petróleo). A fim de que o objetivo deste projeto seja alcançado, foi realizado a aplicação de planejamento de experimentos (2 ^ 3) a reciclagem 
escolhida com obtenção de modelo e otimização do processo. Nesse processo, três fatores foram variados: concentração da solução de hidróxido 
de sódio (7,0 M ou 10,0 M), tempo de reação (3 h ou 6 h) e temperatura (70°C ou 100°C). A variável de resposta analisada foi: o rendimento da 
reação de despolimerização. Os experimentos foram realizados com amostras de PET reciclado no formato de flakes com dimensão de 0,5 cm². As 
reações foram realizadas a partir de 50 ml de solução de hidróxido de sódio. A solução foi inicialmente aquecida em um balão de duas bocas 
acoplado a um sistema de aquecimento, agitação magnética e refluxo. Quando a temperatura desejada estava seguramente estabilizada 
adicionou-se rapidamente 2 g de PET, dando início à reação. Com o fim da reação, a mistura heterogênea contendo etilenoglicol, tereftalato 
dissódico e resíduos poliméricos não hidrolisados, foi acidificada com excesso de solução de ácido sulfúrico 10 % v/v até pH 1,0. A solução, então, 
foi resfriada para a formação dos cristais de PTA, e em seguida submetida à filtração a vácuo com lavagem em água. O PTA (insolúvel em água) foi 
pesado após secagem. O rendimento de cada ensaio foi calculado através de análise gravimétrica da reação. O PTA assim obtido foi caracterizado 
e analisado por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA) e calorimetria 
diferencial de varredura (DSC) para a obtenção dos dados de eficiência de despolimerização (rendimento) e qualidade (grau de pureza) do produto 
obtido via comparação com um PTA comercial da Rhodia. A partir da avaliação dos resultados obtidos foi possível comprovar a viabilidade da 
reciclagem química do PET a uma temperatura inferior a 100°C. A concentração da solução de hidróxido de sódio e o tempo de reação foram 
analisados quanto a suas influências na reação. Conclui - se que é possível fazer a despolimerização do PET e recuperar o PTA inicial com um bom 
rendimento e grau de pureza. Também é tecnicamente viável fazer a reciclagem terciária do PET pós-consumo, pois, ajuda a retirar resíduo 
plástico dos aterros sanitários, contribuindo para diminuição da poluição nos centros urbanos e diminuindo a pressão sobre derivados de petróleo 
e ainda produz PTA que pode ser matéria prima para outros fins.
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RESUMO

Os poluentes emergentes são compostos químicos produzidos e utilizados rotineiramente pela sociedade e estão presentes em cosméticos, 
produtos de higiene pessoal, medicamentos para uso humano e veterinário, pesticidas, fertilizantes, surfactantes e muitos outros. Alguns destes 
compostos químicos de uso medicinal passaram a ser identificados como desreguladores endócrinos (DE’s), capazes de afetar a saúde de 
organismos sadios ou de seus descendentes. Estas substâncias ao serem excretadas nos corpos hídricos e inseridas na rede de esgoto não são 
eliminadas totalmente e elas ou os seus metabólitos tem sido identificados em efluentes de estações de tratamento de esgoto doméstico e 
retornam ao meio ambiente e, muitas vezes, às fontes de abastecimento público de água. Esta água contaminada poderá acarretar sérios 
problemas de saúde tais como: cânceres de mama, útero e testículo; infertilidade masculina e alterações fisiológicas em peixes e outros animais 
aquáticos. Este trabalho teve como objetivos levantar quais compostos químicos provenientes de medicamentos de uso humano mais consumidos 
no Brasil atuam como desreguladores endócrinos e propor metodologias analíticas para a identificação e quantificação destas substâncias. Foi 
levantado que os DE’s mais consumidos no Brasil em 2015 foram os estrógenos naturais 17β-estradiol e estrona e o sintético 17α-etinilestradiol. 
No Brasil esses princípios ativos estão entre os dez medicamentos mais consumidos e os mesmos chegam às redes de esgoto através da excreção 
dos indivíduos que os utilizaram e por descarte inadequado de medicamentos não usados ou vencidos nas instalações sanitárias. Devido à baixa 
concentração destas substâncias no meio ambiente, para a identificação e quantificação das mesmas é necessário usar técnicas analíticas muito 
sensíveis. A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) é a mais adequada. Foram pesquisados os métodos analíticos via HPLC mais adequados 
para a identificação e quantificação dos DE’s mais consumidos no Brasil e os mesmos foram apresentado em detalhes para aplicação. Foi 
apresentada também uma técnica analítica inovadora e de grande potencial para estas determinações via leveduras luminescentes, o que poderá 
facilitar estas análises.
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RESUMO

Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o controle da geração excessiva e a disposição final ambientalmente segura 
dos resíduos sólidos. A preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos, em especial os provenientes da construção civil, tem aumentado 
ante o crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta ou esgotamento de áreas de disposição final. Várias pesquisas vêm 
sendo desenvolvidas com a intenção de minimizar os impactos ambientais causados pelo acúmulo e mal acondicionamento desses resíduos. Neste 
sentido, esta pesquisa vem contribuir com a análise da viabilidade da reciclagem de entulhos da construção civil na produção de concreto não 
estrutural, na cidade de Belém. O objetivo desta pesquisa foi a análise do reaproveitamento de resíduos sólidos, provenientes de construções, na 
confecção de concreto, possibilitando economia, diminuição de recursos naturais e melhoria do  desempenho do produto. A pesquisa foi 
desenvolvida realizando-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico sobre o tema, e analisando-se amostras de resíduos gerados por 
construtoras na região metropolitana de Belém. Foi realizada a caracterização física de amostras de agregados miúdos e graúdos oriundos de 
resíduos de telhas e blocos cerâmicos, assim como de elementos de estruturas de concreto. Posteriormente, foi realizada a análise de 
desempenho por meio da comparação dos resultados dos ensaios mecânicos em corpos de prova de concreto, confeccionados com agregados 
convencionais e com agregados reciclados. Os resultados obtidos indicam que tanto os agregados miúdos quanto os graúdos, reciclados, 
apresentam comportamentos semelhantes aos correspondentes agregados convencionais. Comportamento também observado na análise dos 
ensaios mecânicos nos corpos de prova de concreto com resíduos, comparados aos corpos de prova com agregados convencionais, evidenciando, 
assim, a viabilidade de utilização dos resíduos pesquisados para a finalidade proposta por esta pesquisa. Ao final deste, conclui-se que a utilização 
de resíduos da construção civil para a produção de concretos não estruturais, constituem-se como uma alternativa viável para a redução dos seus 
custos de produção, poupando recursos naturais e evitando, assim, o descarte de substâncias que poderiam causar impactos ao meio ambiente.
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RESUMO

Os projetos de edifícios altos necessitam cada vez mais de sistemas estruturais simples, que facilitem a construção, reduzindo os custos e 
promovendo maior flexibilidade de utilização para os espaços planejados. Considerando-se esta finalidade, sistemas estruturais com poucas vigas 
vêm sendo muito utilizados atualmente na engenharia civil. Entretanto, sistemas estruturais compostos por um número pequenos de vigas podem 
vir a ocasionar dois tipos de problemas: diminuição da rigidez dos sistemas de contraventamento das edificações e vibrações excessivas. Portanto, 
é fundamental a verificação da estabilidade global da estrutura, como também, o desenvolvimento de estudos acerca da resposta estrutural 
dinâmica de edifícios altos e posterior avaliação do conforto humano dos usuários. Assim sendo, neste trabalho de pesquisa foi investigado um 
modelo estrutural de um edifício de 90 metros de altura com um número reduzido de vigas, objetivando-se verificar quais os efeitos que tal 
característica pode vir a gerar sobre o conforto humano, quando o referido edifício é submetido à ação dinâmica do vento. A consideração das 
forças devidas ao vento em análises dinâmicas de edifícios altos torna-se de fundamental importância, sendo que o vento caracteriza-se por um 
carregamento aleatório e instável e sua consideração de forma determinística torna-se inadequada. Portanto, a ação do vento será tratada de 
forma não determinística, utilizando conceitos estatísticos fundamentais. Este trabalho de pesquisa adota o método do vento sintético 
(Franco,2011), que utiliza a simulação de Monte Carlo para simular de forma mais realística a ação do vento. A modelagem numérica dos edifícios 
foi realizada através do emprego do programa ANSYS e para tal foram utilizadas técnicas básicas de discretização por meio do método dos 
elementos finitos. As conclusões alcançadas ao longo do estudo versam acerca da avaliação crítica da resposta estrutural dinâmica não 
determinística do edifício investigado e dos níveis de conforto humano da edificação.
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RESUMO

É imprescindível utilizar os materiais da melhor maneira possível, obtendo assim o melhor desempenho, com o menor custo e o mínimo de 
agressão ao ambiente. Dessa mesma maneira, a construção civil, que tem uma participação significativa na economia, tem a necessidade de 
implementação de materiais através de sua reutilização, trazendo menor impacto ambiental e, principalmente, a diminuição de custos. Assim, 
neste trabalho foi realizado a caracterização dos agregados graúdos (brita), miúdos (areia) e cimento com o propósito de adquirir suas principais 
características e propriedades, as quais influenciarão diretamente na dosagem e propriedades do concreto, obtendo-se, portanto, um concreto 
final de qualidade e durável. Desta forma, estes dados serão utilizados posteriormente em trabalho que tem como objetivo diminuir custos no 
processo de produção do concreto, utilizando a melhor dosagem para sua confecção, verificando a melhor composição do fator água/cimento 
(a/c) e a aplicação de cinzas de casca de arroz (CCA), em substituição a uma porcentagem do cimento, para assim, obter como resposta as 
melhores resistências, consistência e durabilidade do concreto. Os materiais caracterizados foram obtidos no comércio do município de Ourinhos, 
estado de São Paulo. As análises foram realizadas no Laboratório de Materiais de Construção da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos – FAESO. 
Para a caracterização dos materiais foram realizados os seguintes procedimentos: determinação da massa específica do agregado miúdo - ABNT 
NBR 9776; massa específica da brita, onde foi pesada uma amostra seca e limpa de 1000g, em seguida, foi despejada em uma proveta de 1000 ml 
de capacidade, que continha 500 ml de água, após o procedimento foi realizada a leitura do deslocamento na proveta e efetuados os cálculos para 
a obtenção dos resultados; massa unitária em estado solto - NBR NM 45:2006; massa unitária compactada do agregado graúdo - ABNT NBR NM 
45:2006 e índice de finura do cimento - ABNT NBR NM 11579:2012. As medidas foram obtidas em triplicata, em seguida, foi feita a média e o 
desvio padrão dos dados. Assim, os resultados encontrados foram: massa específica da areia 2,377 ± 0,007 g/cm³ e da brita 2,429 ± 0,017 g/cm³, 
massa unitária em estado solto da areia 1,763 ± 0,026 g/cm³ e da brita 1,467 ± 0,070 g/cm³, massa específica em estado compactado da brita 
1,685 ± 0,004 g/cm³ e módulo de finura do cimento 2,17% ± 0,4. Todos os resultados foram comparados com outros trabalhos, evidenciando 
resultados compatíveis, exceto para a areia que se encontra com valores discordantes, demonstrando um material de má qualidade ou com outras 
substâncias misturadas, pois o mesmo tem aparência com tom mais avermelhado, o que pode caracterizar a presença de material argiloso e/ou 
outras substâncias não determinadas. A brita apresentou massa específica abaixo da média esperada (2,55 a 2,95 g/cm³), isto se deve à falta de 
aparelhagem específica para a caracterização segundo normas técnicas (ABNT NBR 53:2003 ou DNER-ME 081/98), o que resulta em dados com 
menor precisão. Para etapas posteriores, será necessário a realização da caracterização da CCA: massa específica pela norma ABNT NBR NM 
23:2001 e determinação da finura ABNT NBR 11579:2001. Com isso, espera-se a obtenção de resultados próximos a valores da literatura: massa 
específica 1,41 a 2,00g/cm³ e índice de finura até 5,20%. Posteriormente, será realizada a dosagem do concreto, sendo determinada a consistência 
por meio da norma ABNT NBR NM 67:1998 e resistência pela ABNT NBR 5739:2007, para a obtenção de um traço padrão (sem incorporação da 
CCA). Em seguida, será feita a substituição parcial do cimento por CCA. E por fim, serão analisados e comparados os resultados, considerando suas 
características, propriedades e qualidade com e sem CCA, para o detalhamento das vantagens e desvantagens da incorporação de CCA ao 
concreto, esperando alcançar resultados de diminuição dos custos na produção de concreto alternativo.
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RESUMO

A via permanente tem como finalidade receber e distribuir as forças exercidas pelas cargas no fluxo constante de trens, ela é constituída pela 
infraestrutura (subleito, sublastro, lastro) e superestrutura (Dormentes, trilhos, fixações). Os esforços exercidos e condições ambientais são os 
principais fatores que atuam sobre a via e são capazes de ocasionar degradação da linha férrea. A correção geométrica tem a função de executar a 
manutenção da via por meio de equipamentos mecanizados, dentre eles a Socadora Niveladora e Alinhadora de Via e a Reguladora de Lastro, 
ambas retiram anomalias da via como: Empeno, torção, desnivelamento longitudinal e transversal, superelevação. Pode-se classificar esta 
pesquisa quanto sua finalidade exploratória, pois foram apuradas informações sobre o processo de correção geométrica da empresa MRS Logística 
S.A.; e descritiva, visto que foram apresentados os conceitos e características dos defeitos de via e as análises realizadas pelos equipamentos que 
auxiliam no processo de correção geométrica. Quanto à metodologia aplicada na pesquisa, pode ser classificada como comparativa. Esta opção se 
justifica porque o método escolhido permite comparações de parâmetros pré-definidos de tolerância com os defeitos a fim de identificar como é 
desenvolvido o trabalho de correção geométrica da via, desde a constatação do defeito até a verificação do serviço realizado e como são 
apresentados os resultados através de gráficos para análise da qualidade e o processo de melhoria. A abordagem direta extensiva apresenta 
técnicas de pesquisa no trecho do estado de Minas Gerais na coordenação de Brumadinho, que com a detecção das anomalias com o trackSTAR 
teve-se a necessidade de manutenção, corrigindo-se a via permanente e logo após a execução do serviço  e a conferência da retirada do defeito 
com o CAV (correção automática de geometria de via), instalado na socadora. A constatação do defeito é realizada através do veículo de inspeção 
da via denominado TrackSTAR e o pelo CAV (correção automática de geometria de via) instalado na Socadora Niveladora e Alinhadora de Via tem 
a função de determinar geometricamente os parâmetros corretos para a socaria. Logo após a inspeção do TrackSTAR é gerado um relatório que 
apresenta defeitos de alargamento e estreitamento de bitola, empeno, torção, desnivelamento transversal e longitudinal, alinhamento e 
superelevação, tendo como base a tabela (FRA/TC Track Safety Standards) a segurança da operação de trens de modo a evitar a existência de 
desvios, esforços acima do calculado na via e até descarrilamentos. A verificação do diagnóstico apresentado, se acima da tolerância é 
considerado manutenção corretiva. Se até o momento não ultrapassar os limites de tolerância, mas estiver no limite de manutenção, que indica o 
parâmetro de segurança do defeito, é conceituado como manutenção preventiva. Com base nesses dados as anomalias são repassadas para o 
PCM de Via (Planejamento e controle da manutenção da via), que programam por meio do plano das 52 semanas e planos trimestrais de 
preventivas e corretivas que é encaminhado para a Coordenação de Equipamentos de Via que executa o serviço, neste caso com a Socadora 
Niveladora e Alinhadora de Via, que por meio do CAV efetua a medição da via no quilômetro da anomalia, antes e após a socaria. Logo após a 
execução do serviço os resultados da qualidade da via permanente são excelentes. Com base no estudo realizado é possível concluir que os 
equipamentos de correção geométrica possuem um papel importante para a conservação da via permanente, de forma que mantém os altos 
padrões de segurança e qualidade da MRS Logística S.A. para que a malha esteja em plenas condições de tráfego.
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RESUMO

O projeto de uma obra de arte como uma passarela possui o seu início pela definição da sua finalidade e necessidade, buscando a transposição de 
obstáculos. As passarelas são um tipo de ponte construída em vias de tráfego intenso a fim de que os pedestres não corram o risco de serem 
atropelados, elas também são importantes para que os pedestres possam atravessar vias em áreas urbanas e rurais, auxiliando a travessia em 
ruas, estradas, rodoviárias, ferroviárias, rios, córregos, entre outros ambientes de difícil transposição. Geralmente são construídas em concreto, 
aço, madeira ou estruturas mista e podem servir aos ciclistas e a pessoas com cavalos ou outros animais, de preferência conduzindo-os não 
montados em suas bicicletas ou animais, para evitar acidentes. Os motociclistas são atraídos para as passarelas com rampas de acesso quando 
precisam atravessar pistas com fluxos perigosos de tráfego, esses veículos não são compatíveis com o movimento de pedestres, contudo, se 
houver uma grande demanda para a travessia de animais ou motocicletas, a passarela pode ser projetada com largura suficiente para acomodá-
los, separando-os fisicamente dos pedestres. Esta pesquisa consiste no dimensionamento em aço e em madeira de uma passarela para cavalos do 
2º Regimento de Cavalaria do Exército Brasileiro, na Vila Militar, Deodoro, para transpor o rio Marangá que passa entre as baias e o circulo de 
pólo, nela passam em média 120 cavalos por dia, de segunda à sexta-feira no período da manhã. O modelo escolhido trata-se uma passarela sobre 
duas vigas contínuas livremente apoiadas, com comprimento do vão livre de 35 m, largura de 3 m, altura do guarda-corpo de 2,10 m e laje de 
concreto armado com espessura de 0,20 m. Neste estudo foram desconsideradas as ação das cargas de construção, pois a passarela foi pré-
fabricada e as ações do vento, devido ao porte da passarela ser de pequeno vão. Para o dimensionamento e verificação foram adotadas as norma 
brasileiras, ABNT NBR 7187, ABNT NBR 7188, ABNT NBR 7190, ABNT NBR 8681 e ABNT NBR 8800, o Manual de Projeto e Construção de Passarelas 
com Estruturas de Madeira e o programa FTool para gerar os gráficos. Apesar das normas não especificarem o uso para tráfego de equinos, a 
sobrecarga genérica de 500 Kg/m² utilizada em passarelas para pedestres atende ao uso adotado. O cálculo de passarelas para pedestres simula 
situações mais simples comparadas com as pontes ferroviárias ou rodoviárias, devido à simplicidade da carga móvel, que consiste apenas em uma 
ação uniforme distribuída na superfície. A ação permanente de peso próprio atua em todos os elementos da construção e para determinar os 
esforços máximos e mínimos que atuarão na estrutura, deve-se simular diferentes posicionamentos da carga móvel. Concluímos que o aço 
estrutural é a melhor opção para o modelo adotado para a passarela para cavalos, devido ao tempo de construção e aos impactos gerados 
comparados a execução em concreto e a necessidade de mão-de-obra, e custo em comparação às construções com estrutura de madeira. Foi 
verificado neste estudo de caso, que o perfil adotado pode ser considerado ideal para a passarela, pois atendeu perfeitamente aos critérios de 
flexão e cortante, sendo necessário somente enfatizar o uso de contraflecha na montagem da estrutura no valor apresentado (17,7 cm). Também 
ficou claro neste estudo, que para vãos na ordem de 35 metros é inviável a construção de passarelas com vigas continuas em madeira, tendo neste 
caso a necessidade de se alterar o modelo estrutural para um outro tipo de modelo, como por exemplo um modelo treliçado.  Podemos perceber 
neste trabalho, que em relação à formulação matemática para o dimensionamento, tanto em aço como em madeira, as recomendações
normativas são bastante parecidas, porém com a necessidade de se respeitar as alterações nos coeficientes de segurança para cada material. 
Finalmente, concluímos que a sobrecarga recomendada
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RESUMO

Compreender o processo de desenvolvimento do conhecimento humano em sua dinâmica contextual envolve diversos e diferentes níveis 
epistemológicos “do” e “no” cotidiano. A ideia de que o conhecimento matemático esteja fundamentado em “verdades” de alta complexidade e 
de difícil compreensão é um mito que não se sustenta quando se percebe a importância da aplicação desse conhecimento em contexto 
multidisciplinar. Nesse sentido é possível verificar a possibilidade de contextualização simultânea entre os conceitos básicos da matemática teórica 
e a compreensão e interpretação desses fenômenos na prática cotidiana. Fatos como a enorme dificuldade em interpretar e resolver os 
enunciados dos problemas propostos, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, se revela cada vez mais um fator preponderante no processo 
de interação entre o que se sabe e o que se entende. Tentar entender o processo de “como pensam os alunos?”, “o que eles entendem dos 
enunciados matemáticos?” e de que modo a forma escrita e interpretativa se integram ao conhecimento proposto tem a intenção de enriquecer e 
relativizar as ações desenvolvidas na sala de aula, possibilitando sentidos e significados na representação, compreensão e resolução de problemas. 
Nesse sentido tem-se como objetivo investigar, com base na abordagem fenomenológica, o que pensam os discentes do curso de Engenharia, da 
Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio, quando a proposta é fazer a interpretação e a compreensão de um texto específico do curso 
visando a resolução de problemas, identificar o que os alunos entendem e compreendem dos enunciados matemáticos utilizando a rede de 
significações, compreender a dinâmica do processo de construção do conhecimento significativo e, elaborar um portfólio acadêmico com 
questões de Cálculo Diferencial e Integral aplicadas diretamente na prática cotidiana da Engenharia capaz de auxiliar na interpretação e resolução 
dos problemas. A proposta de modalidade para esta investigação evidencia a pesquisa qualitativa tendo como referencial a abordagem 
fenomenológica que privilegia a análise pela intencionalidade da consciência na tentativa de compreender o significado dos acontecimentos e das 
interações na vida cotidiana. O método que melhor se adequa a este tipo de pesquisa constitui-se de várias etapas, ora consequentes ora 
simultâneas, com aplicação de instrumentos investigativos conforme a aderência a esta metodologia tais como questionários abertos, entrevistas 
não estruturadas, técnica do grupo focal e observação participante. Na primeira parte da pesquisa, a resposta de 280 alunos ao questionário 
aplicado possibilita o entendimento de que 56% destes apresentam dificuldades na hora de desenvolver e interpretar problemas relacionados à 
disciplina e procuram ajuda de outros para interpretar as questões propostas. Ainda nesta primeira fase constata-se que a maior parte dos alunos 
afirma que as questões contextualizadas dificultam o entendimento e o desenrolar da resposta. No segundo momento da pesquisa acontece a 
realização de seis encontros consecutivos com um grupo de 18 alunos do curso de Engenharia de períodos diversificados. Em um grupo menor e 
com colegas de curso, os alunos demonstram interesse e sinceridade ao expressar suas propostas. Na análise dos assuntos tratados nestes 
encontros é possível a aproximação do entendimento das respostas através da interpretação da intenção dos alunos ao indicar que desejam um 
aprendizado teórico com maior integração da prática, seja na forma de questões interpretativas seja em atividades realizadas no campus 
abordando conceitos desta disciplina integrados ao cotidiano do engenheiro. Sinalizam ainda para a importância de que esta seja uma estratégia a 
ser adotada desde os primeiros períodos do curso. Nesse sentido, é apresentado como proposta um portfólio contendo questões contextualizadas 
da disciplina reinterpretadas na ótica do aluno.
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RESUMO

A identificação de sinistros provenientes das patologias das fundações e suas generalidades nem sempre podem ser previstas enquanto o projeto é 
concebido, pois inúmeras condicionantes podem trazer desvios, que partem da má investigação pré-executiva até a conclusão. A maior parte 
destas condicionantes estão relacionadas com a má investigação pré-executiva (sondagens confiáveis para execução de um projeto adequado), 
erros de projeto e execução errônea. Partindo do princípio de que todas essas condicionantes favoráveis aos erros sejam identificadas 
previamente à execução das fundações, pode-se dizer que teremos o conjunto de projeto e estrutura física com performances  satisfatórias nos 
âmbitos de desempenho, segurança e durabilidade, tanto da própria estrutura de  fundação, quanto da edificação que interage com a mesma. A 
maior parte das situações que são evidenciadas patologias, advém de investigações inadequadas, falhas diversas e ausência de controle, sejam 
estes na execução de projeto ou execução da estrutura no site. Devido ao alto custo para manutenção corretiva e aos altíssimos danos que falhas 
nessa esfera da construção podem causar, observou-se que se deve haver uma preocupação extrema nesta fase de execução da construção. Este 
estudo tem como objetivo demonstrar as fundamentais causas relacionadas às patologias de fundações profundas, assim como, pode-se mitigar a 
ocorrência das mesmas na construção, aumentando a confiabilidade da estrutura dessa edificação e visando à economia com custos referentes a 
recuperação estrutural posterior a conclusão da construção.  Este trabalho pretende fazer a identificação de sinistros provenientes das patologias 
das fundações e suas generalidades nem sempre podem ser previstas enquanto o projeto é concebido, pois inúmeras condicionantes podem 
trazer desvios, que partem da má investigação pré-executiva até a conclusão. A maior parte destas condicionantes estão relacionadas com a má 
investigação pré-executiva (sondagens confiáveis para execução de um projeto adequado), erros de projeto e execução errônea. Partindo do 
princípio de que todas essas condicionantes favoráveis aos erros sejam identificadas previamente à execução das fundações, pode-se dizer que 
teremos o conjunto de projeto e estrutura física com performances  satisfatórias nos âmbitos de desempenho, segurança e durabilidade, tanto da 
própria estrutura de  fundação, quanto da edificação que interage com a mesma. A maior parte das situações que são evidenciadas patologias, 
advém de investigações inadequadas, falhas diversas e ausência de controle, sejam estes na execução de projeto ou execução da estrutura no site.  
A metodologia de trabalho foi pautada em pesquisa em livros, revistas técnicas, artigo publicado, meios eletrônicos, entrevista com construtores e 
projetistas, teses, normas e dissertações sobre o assunto, abrangendo a área de mecânica dos solos e fundações profundas. A pesquisa a estas 
fontes forneceu subsídios pra um embasamento teórico, prático e técnico, sobre como conhecer o substrato de uma forma segura e sobre os tipos 
de fundações e patologias concernentes a estas, fundamentando conceitos relativos aos critérios de escolha dos elementos à serem utilizados 
para transferência de cargas das estruturas para o solo de uma forma segura. Conclui-se com o trabalho que é necessário além da existência de 
um acompanhamento assíduo do controle de qualidade, também profissionais qualificados e com expertise, atentos para cumprimento das 
normas e com critérios avaliativos centuados, para caso haja uma situação em que se deve complementar as sondagens para melhor 
conhecimento dos substratos, que este faça de forma consciente, pois a execução de mais sondagens oneram infimamente nos custos globais da 
construção, enquanto a recuperação de uma estrutura que apresente problemas de segurança e integridade devido à execução sem o devido 
conhecimento do solo, podem chegar a 40% do valor global da edificação.
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RESUMO

Quando se trata de marquises, elemento estrutural cujos principais objetivos são oferecer proteção contra queda de objetos e abrigo para sol e 
chuva, o pedestre não pode sentir-se inseguro aonde deveria sentir-se abrigado. Insegurança essa que é baseada nas consequências dos desastres 
ocorridos nos últimos anos. Fica evidenciada a importância de uma manutenção periódica, pois uma boa manutenção auxilia a estrutura a 
desempenhar as funções para as quais foi projetada, atendendo a requisitos de segurança. Este trabalho aborda as manifestações patológicas, 
seus riscos e consequências, que ocorrem em marquises de concreto que não possuem uma devida manutenção, comprometendo a segurança e 
durabilidade da estrutura. Abordou-se ao longo deste trabalho, o conceito de patologia, causas e origens das manifestações patológicas que 
comprometem e degradam a estrutura. Realizou-se um estudo de caso específico em uma marquise, situada no Rio de Janeiro, utilizando-se como 
método para avaliação visitas técnicas, inspeções visuais e três ensaios não destrutivos: ensaios de Carbonatação, para avaliação da durabilidade 
do concreto; ensaios de Resistividade, para verificação da taxa de corrosão; e ensaios de Cloreto, para determinação do teor de agentes agressivos 
no concreto. Tais procedimentos visam a detecção, caracterização e registro das anomalias existentes na laje em balanço. O estudo foi 
complementando com registro fotográfico e cadastramento das patologias em planta. Este trabalho tem por objetivo dar ênfase na necessidade 
de manutenção, especificamente em edificações que possuem marquises, de modo que através de um caso real de ausência de manutenção e 
falha de impermeabilização, possa ser percebida a importância da manutenção e do cuidado para estruturas deste tipo. O levantamento das 
causas, origens e manifestações patológicas contidas neste estudo de deterioração de marquises, serve como parâmetro para a construção de 
novas marquises e como alerta para as existentes, a fim de evitar acidentes por desabamento deste tipo de elemento estrutural.
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RESUMO

Atualmente a disponibilidade de computadores pessoais de porte e velocidade cada vez maiores não só permite como até mesmo exige dos 
pesquisadores a caracterização de modelos estruturais sofisticados, em que as hipóteses simplificadoras da análise são gradualmente substituídas 
por considerações físicas que conferem maior segurança aos resultados. Por exemplo, da idealização estrutural em simples vigas contínuas, em 
pórticos planos isolados ou associados, e em grelhas, passou-se ao estudo do comportamento tridimensional da estrutura. Na COPPE/UFRJ este 
último enfoque foi primeiramente estudado por SORIANO em 1971, que elaborou uma programação automática para a análise de estruturas de 
edifícios submetidas à ação do vento. O modelo estrutural adotado consistia de pórticos planos (painéis) ortogonais interagindo através de lajes 
diafragmas, desprezadas as interações flexão-torção dos painéis bem como as rigidezes transversais destes. Posteriormente FONTE, em l972, 
desenvolveu um novo trabalho com um modelo de características mais gerais, ou seja, constituindo um pórtico espacial com lajes diafragmas ao 
nível de cada andar, levando em conta não somente carregamentos laterais como também verticais sobre a estrutura. A programação automática 
elaborada impunha certas limitações à análise, tais como reduzida quantidade de pontos nodais e a consideração exclusivamente de elementos de 
eixos retilíneos e seções transversais constantes. Mais tarde, em 1977, MENESES realizou um trabalho visando o dimensionamento em concreto 
armado de estruturas de edifícios sujeitas a cargas verticais; os pavimentos são tratados como grelhas, e os pilares como apoios elásticos às 
rotações dos nós. Em 1978, CAMARA abordou a análise elástico-linear de estruturas tridimensionais de edifícios submetidas a ações de 
carregamentos estáticos. O modelo utilizou a hipótese da existência de lajes diafragmas, permitindo a redução do número de graus de liberdade 
da estrutura e utilizou também a subdivisão do sistema de equações em “blocos”, isto é, “subdivisão em subestruturas”, por andar. Várias são as 
programações desenvolvidas para a análise estrutural, destacando-se entre os mais notórios os sistemas STRESS, STRUDL, NASTRAN, LORANE, etc. 
No presente trabalho aborda-se a análise elástico-linear de estruturas de edifícios sob vários modelos estruturais: pórticos planos isolados, grelhas, 
Treliça Espacial e finalmente o comportamento tridimensional da estrutura (quadro espacial). Incluem-se no modelo estrutural adotado um 
conjunto de características mais comuns em estruturas de edifícios, tais como: elementos com eixos longitudinais e seções transversais de várias 
formas; excentricidades dos extremos dos elementos em relação aos pontos nodais estabelecidos no modelo; elementos com quaisquer 
disposições relativas em planta e não necessariamente constituindo pavimento tipo; e outras considerações julgadas de interesse, como a 
colocação de apoios elásticos não apenas na base da estrutura como lateralmente em cada andar. Quanto às ações externas solicitantes, podem 
ser considerados vários tipos de cargas sobre os elementos, cargas diretamente aplicadas aos nós e aos andares da estrutura, bem como recalques 
impostos aos apoios inferiores. É interessante notar que, a programação em foco permite a resolução de uma gama variada de modelos 
estruturais, tais como vigas contínuas, pórticos planos, grelhas, treliças espaciais e análise tridimensional (quadros espaciais). A programação para 
computador resultante deste trabalho constitui-se tão somente numa ferramenta para a análise de estruturas de edifícios. Da sensibilidade e 
experiência do engenheiro que porventura o utilizar, bem como da perfeita compreensão do modelo estrutural adotado e de suas limitações 
resultará uma boa aplicação e obtenção de resultados confiáveis.
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RESUMO

O trabalho apresenta um estudo voltado para a área de retrofit e infraestrutura sustentá-vel, aonde nos últimos anos vem ganhando força no 
Brasil, originado na Europa, onde visa a revitalização das edificações de forma a implantar melhorias e adaptações, conforto e possibilidades de 
utilizar a infraestrutura de edificações antigas para modernização com o intuito de aperfeiçoar recurso com menor impacto ambiental e custos, 
alcançando o mais próximo da realidade sustentável. Diante desse “reaproveitamento” da antiga edificação, o ciclo de vida da nova construção 
deve ser estudado desde a fase de projetos, para um desempenho mais sustentável do empreendimento desde a obra até a sua demolição. O 
presente trabalho divide-se em sete capítulos estruturados da seguinte forma: Primeiro capítulo apresenta uma introdução ao tema, onde é 
destacada a sua importância, seguida do objetivo deste trabalho, além de ter a justificativa da escolha do tema, metodologia adotada para o 
desenvolvimento do trabalho e qual é a sua estrutura. Segundo capitulo descreve o processo de retrofit em um contexto mundial, onde teve sua 
criação na Europa e foi chegando de forma tímida na América do norte e depois na America do Sul. Também faz uma análise mais aprofundada no 
Rio de janeiro de forma a observar o tempo médio de duração das condições das edificações e a classificação do processo de retrofit que pode ser 
rápido, médio e profundo. Neste capítulo também descreve de forma detalhada cada processo. Terceiro capítulo abrange de uma forma mais 
detalhada as técnicas utilizadas no processo de retrofit, existe um comparativo entre uma obra tradicional e retrofit, juntamente alcançar a 
sustentabilidade com novas técnicas, este assunto também será discu-tido. Exploram-se as técnicas de utilização de recursos naturais para 
melhoria das edificações. Quarto capítulo apresenta alguns processos dos mais utilizados no retrofit, onde mostra as melhorias em cada sistema, 
quando utilizado na edificação. Será abordado o living machine que é um sistema de purificação de água, as fachadas ventiladas onde auxilia na 
iluminação natural, telhado verde onde contribui para o isolamento térmico natural, retrofit hidráulico que busca a redução do consumo d’água 
através de equipamentos economizadores, energia solar devido ela ser uma energia limpa e renovável, energia termosolar onde contribui para 
redução significativa da utilização de energia elétrica. No quinto capítulo aborda os tipos de certificados quando é realizado um retrofit. Também é 
detalhado cada tipo de certificado mencionado (LEED, AQUA e Quali-verde), tendo exemplos e critérios utilizados para qualificação de edifícios 
retrofitados. No sexto capítulo é apontado um estudo de caso que faz referência a uma antiga clínica que se tornou em um restaurante 
sustentável chamado Ibérico, localizado no Rio de Janeiro no bairro Jardim Botânico. Há o detalhamento das técnicas utilizadas na fase de projeto, 
onde mostra alternativas sustentáveis na revitalização do edifício. Em fim no sétimo capítulo, foi feito reflexões através de conclusões retiradas 
nesse trabalho e foi citado sugestões de melhorias para o futuro. Após estudo teórico sobre o retrofit chega-se a conclusão que ainda não 
possuímos uma legislação exclusiva, em que o mercado vem conquistando espaço no cenário atual devido às inúmeras construções existentes no 
centro das grandes cidades não tendo mais para onde expandir, sendo uma solução a utilização desse processo. Assim percebemos a necessidade 
de normas de legislação própria. Com sugestão de melhoria para o processo de retrofit seria de grande avanço um estudo mais detalhado em 
relação à legislação existente deveria criar normas próprias para melhor atendimento às técnicas utilizadas nesse processo, que visa uma 
edificação agradável com enfoque na sustentabilidade.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar as vantagens e desvantagens de alguns sistemas que permitem a visualização gráfica do nível 
de sinal e outros parâmetros coletados por meio de drive test em uma operadora de telefonia móvel no trajeto do Círio de Nazaré Belém – Pará. O 
trabalho se concentra na descrição e análise de técnicas de visualização, tais como: visualização 2D (mapa de rotas), 3D (relevo de intensidade) e 
por meio de curvas de nível. Os dados utilizados neste trabalho foram coletados através da realização de drive test no percurso do tradicional Círio 
de Nazaré a qual é uma tradicional procissão religiosa realizada aos segundos domingos de outubro em Belém – PA. Os resultados foram 
analisados e comparados entre três formas diferentes de visualização: o modelo convencional – 2D, o modelo de curvas de níveis e o gráfico em 
3D, todos utilizando softwares de predição livres. O primeiro método analisado foi o mais convencional, o método 2D, o qual é amplamente 
utilizado pelas operadoras de telefonia e tem como vantagem a visualização das rotas de coleta de dados, mas por outro lado, neste método não é 
realizada a interpolação dos dados, e a predição de níveis de sinal em regiões onde o drive teste não foi realizado. Outra técnica também utilizada 
é o Modelo de Curvas de Nível, muito utilizada na geologia para visualização de relevos, esta técnica é implementada aqui utilizando o nível de 
sinal celular como parâmetro de relevo. Ou seja, níveis de sinais mais intensos equivalem a terrenos mais altos, níveis de sinais mais baixos, 
equivalem a terrenos mais baixos. Na técnica de curvas de nível, ao contrário da técnica 2D, existe a interpolação de dados e a possibilidade de 
predição do nível de sinal em locais onde não foi realizada a coleta. Finalmente, foi analisado o Método de Visualização 3D, o qual exige um maior 
conhecimento da região onde foi realizada a coleta dos dados e de leitura de gráficos 3D. Neste método também é realizada e interpolação dos 
dados prevendo também o nível de sinal em locais não visitados, ou seja, onde não foi realizada a coleta. Através da análise destas técnicas 
podemos concluir que o melhor método utilizado é o de curvas de nível, pois nele a visualização é feita com maior facilidade e pode-se contar com 
a predição de nível de sinal em rotas não medidas no drive test. Entretanto, é necessário validar esta interpolação de dados e predição usando 
modelos de propagação apropriados.
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Título: SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO DE FATORES ABIÓTICOS EM PESQUISAS COM ORGANISMOS AQUÁTICOS 217

RESUMO

No Laboratório de Pesquisa de Técnicas Histológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, pesquisadores realizam 
experimentações com girinos de sapos, criados em aquários com base nos fatores abióticos que interferem no desempenho biológico desses 
organismos. Os fatores abióticos são os atributos físicos e químicos do ambiente, onde a variação da temperatura, o potencial hidrogeniônico e o 
nível da água no aquário, são os principais fatores coletados em ambientes aquáticos nas experimentações. Porém, tais pesquisadores coletam 
manualmente os dados das alterações de fatores abióticos, tornando o monitoramento dificultoso. Uma solução seria o desenvolvimento de um 
sistema de coleta e monitoramento automatizado baseado em rede de sensores. Onde sensores coletariam dados do ambiente e enviariam para 
uma base de informações com a finalidade dos referidos dados serem consultados pelos pesquisadores. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 
foi de desenvolver um sistema de monitoramento de fatores abióticos para suporte a pesquisa com o organismos aquáticos. Isto é, foi 
desenvolvido um sistema baseado em rede de sensores para coleta periódica e automatizada dos fatores abióticos do ambiente, bem como uma 
base de dados para armazenamento dessas informações. O sistema também tem a finalidade de permitir que os pesquisadores possam monitorar 
e consultar via web as alterações desses fatores. Dessa forma, o sistema foi construído com as seguintes módulos de funcionalidades: o módulo de 
coleta, o da base de dados e o do monitoramento remoto. O módulo de coleta consiste na coleta automatizada baseada em rede sensores na 
arquitetura cliente e servidor, onde sensores coletam os dados do ambiente e enviam via comunicação serial para o servidor. Onde foi utilizado a 
plataforma de prototipagem eletrônica, Arduino Mega 2560, que interliga os sensores: DS18B20 (sensor de temperatura à prova d’agua); o de 
distância ultrassônico HC-SR04 para coletar o nível da água; e para o sensoriamento do potencial hidrogeniônico foi utilizado um medidor de pH 
conectado a um circuito condicionador que trata o sinal, amplificando-o, antes de ser enviado. No módulo da base de dados, o servidor (sobre 
sistema operacional Linux Debian) armazena as informações enviadas pelos sensores em um banco de dados MySQL, através de um aplicativo 
dedicado desenvolvido em linguagem Python. Já no módulo de monitoramento remoto, foi construída uma aplicação web, também em Python, 
responsável por exibir na tela do navegador, independente de dispositivo (Smartphone, desktop, ou laptop), os dados extraídos do ambiente 
aquático. Ou seja, o usuário poderá acessar a página através da URL, digitar seu login e senha para poder monitorar remotamente via web o 
ambiente dos girinos. Nesse sentido, com o protótipo implementado, foram possíveis as realizações de testes com sucesso quanto as suas 
principais funcionalidades. Isto é, o sistema permitiu aos pesquisadores do laboratório de pesquisa da UFPA interagirem com o mesmo 
remotamente por meio de um navegador web. Nos testes, os pesquisadores visualizaram os dados coletados e atualizados periodicamente. Além 
disso, a base de dados do protótipo permitiu a visualização de relatórios textuais das leituras obtida pelos sensores e também de forma gráfica. 
Assim, o sistema de monitoramento remoto dos fatores abióticos em pesquisa com organismos aquático, poderá servir de grande suporte para o 
Laboratório de Pesquisa de Técnicas Histológicas quanto ao monitoramento de girinos de forma eficiente, comparado com o modelo manual de 
monitoramento e coleta dos fatores abióticos pelos pesquisadores. Assim, como trabalhos futuros, pretende-se continuar o desenvolvimento do 
sistema aplicando testes para avaliação de seu desempenho através do uso de métricas para avaliar o tempo de resposta e o nível de qualidade 
dos dados coletados necessários para validação do mesmo.
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RESUMO

As reservas brasileiras não convencionais vêm se destacando no setor petrolífero devido ao grande volume in place encontrado nessas jazidas. Dá-
se o nome de não convencionais, pois estas reservas apresentam baixa permeabilidade o que torna o escoamento em meios porosos bem 
complexo. Como uma alternativa para produção dessas jazidas, os métodos miscíveis de recuperação se apresentam como uma proposta 
inovadora. Neste trabalho foi utilizada injeção de metano, dióxido de carbono e água. Os dois primeiros apresentam uma afinidade com o óleo 
causando uma frente miscível ocasionando o inchamento e vaporização de frações do óleo dentro do reservatório. Quando a miscibilidade é 
totalmente atingida, ocorre a diminuição da viscosidade do óleo e, consequentemente, um acréscimo em sua mobilidade. No caso da água, sua 
injeção tem por objetivo o deslocamento mecânico do óleo existente no reservatório em direção aos poços produtores. Ambos os casos, tem por 
finalidade aumentar o Fator de Recuperação (FR) do campo. Para estudar os métodos miscíveis foi elaborado um modelo numérico que 
representa um reservatório homogêneo. A permeabilidade deste foi variada nos pontos 0,01mD, 0,1mD, 1mD, 10mD, 100mD e 1000mD.
Analisando cada método de recuperação separadamente tem-se que: quando o metano é injetado, nos valores de alta permeabilidade, percebe-se 
a formação de fingers de gás, os quais são caminhos preferenciais que o gás forma dentro do reservatório, ocasionando uma baixa eficiência de 
deslocamento. Para injeção de dióxido de carbono, o comportamento é semelhante à injeção de metano, no entanto não foi observado a 
formação de finger após um tempo de produção maior do que no caso da injeção de metano. A injeção de água convencional foi utilizada como 
parâmetro de comparação. Com os resultados conclui-se que em reservatórios de baixíssima permeabilidade, é desaconselhável utilizar os 
métodos miscíveis, pois não há uma adequada mistura entre os fluidos devido à pouca mobilidade. Para reservatórios de baixíssima 
permeabilidade é aconselhável empenhar esforços para melhorar as propriedades da rocha a fim de aumentar a mobilidade dos fluidos.
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RESUMO

De acordo com a Agência Internacional de Energia, o aumento da demanda energética mundial até 2035 está estimada em um terço das 
necessidades atuais e os recursos energéticos mais utilizados são os de origem fóssil, ou seja, sua fonte advém de recursos não renováveis. 
Entretanto, sua utilização está relacionada com problemas nos âmbitos econômico, social, ambiental e político. Desta forma, há uma crescente 
busca por novas fontes energéticas, que possuam características similares àqueles advindas do petróleo, que tenham um custo de produção 
relativamente baixo, dado que um dos problemas da utilização dessas energias é o seu elevado custo, e que priorizem a diminuição da emissão de 
gases do efeito estufa (GEE). Em virtude disto, os biocombustíveis vêm ganhando continuamente uma maior visibilidade, pois eles possibilitam 
soluções que amenizam tais problemas. Atualmente, o Biodiesel é um dos principais biocombustíveis utilizados no país e segundo o boletim 
emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o Brasil produz um total de 20.366,11 m³/dia desta bioenergia.  
Entretanto, a glicerina obtida em sua produção tem se tornado um desafio, visto que a sua geração como coproduto é alta, correspondendo a uma 
taxa de 1 kg por 12,6 L de Biodiesel. Além disto, seu processo de purificação e refino mostra-se relativamente caro, o que tem dificultado seu 
aproveitamento por parte de outras indústrias ou mercados. Neste contexto, entre as alternativas para o aproveitamento desta glicerina 
proveniente do processo do Biodiesel, destaca-se a digestão anaeróbica deste material visando à obtenção de novas fontes de energia, tais como 
o Biogás. Este reaproveitamento possibilitará um melhor aproveitamento do processo, aumentará a disponibilidade de matéria-prima para a 
transformação em bioenergias e reduzirá os impactos ambientais associados. Destarte, segundo os resultados dos estudos, no município de 
Campos dos Goytacazes atualmente os resíduos gerados por cerca de 220.000 cabeças bovinas e 1.000 cabeças suínas possibilitariam a produção 
de 132.900 m³ de Biogás, aproximadamente. Mas, com a suplementação da glicerina tal valor poderia ainda ser maximizado, contribuindo para 
um melhor rendimento e um aumento desta produção. Desta forma, foi realizado um planejamento experimental, onde se avaliaram as 
influências da concentração de glicerina (0%, 3%, 6%) e da temperatura (30, 35 e 40°C) na produção de biogás pela biodigestão anaeróbica de 
dejetos bovino e suíno em biodigestores de bancada (escala de laboratório). O planejamento experimental realizado foi do tipo central composto 
com 3 réplicas no ponto central e foi realizada a caracterização química e bioquímica das matérias primas utilizadas. Os ensaios foram conduzidos 
por 32 dias e inicialmente avaliou-se o volume de biogás produzido, o qual foi influenciado tanto pela temperatura, como pela concentração de 
glicerina e pelo tipo de substrato orgânico residual. Os resultados obtidos mostraram que os ensaios realizados à menor temperatura tiveram um 
melhor comportamento cinético. Em relação ao tipo de dejeto, os dois tipos de resíduos orgânicos permitiram atingir elevados volumes de Biogás, 
entretanto a produção foi mais rápida quando avaliou-se a produção utilizando o dejeto bovino. Além disto, a adição de glicerina ao resíduo 
bovino influenciou positivamente a produção de Biogás, porém este efeito não foi verificado quando este composto foi adicionado ao dejeto 
suíno.
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RESUMO

O fosfato de cálcio Ca10 (PO4) 6 (OH) 2, cuja razão atómica é de 1,67, é chamado de hidroxiapatita (HA). Esta cerâmica de fosfato pode ser 
considerada estável e com uma relação atômica Ca / P de 1,5. Nesta razão, obtêm-se os seguintes fosfatos: fosfato tricálcico (α, α ', β, γ) (TCP), 
que tem a fórmula Ca3 (PO4) 2 e, fosfato de cálcio amorfo (ACP) com fórmula Ca3 (PO4) 2.nH2O. No entanto, com a razão de 1,67 são obtidos: 
Apatita Carbonatada (ACP), cuja fórmula é Ca10 (PO4) 6CO3 e hidroxiapatita (HA) Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 é de forma estequiométrica.  Os derivados 
de fosfato de cálcio, principalmente a hidroxiapatita, por apresentarem inúmeras aplicações, são muitos pesquisados, tanto quanto em relação às 
suas aplicações, quanto em relação às rotas de síntese que devem ser empregadas para a sua obtenção, pois as suas propriedades físico-químicas 
são profundamente alteradas de acordo com o tipo de síntese utilizada. Este projeto propôs o uso de materiais biológicos, tais como conchas, 
como fonte de cálcio na síntese de hidroxiapatita pelo método sol-gel. Foram utilizadas reações sol-gel, com controle dos parâmetros reacionais, 
conjugadas ao tratamento térmico dos produtos precipitados para a obtenção da hidroxiapatita. O material biológico (casca de ovos) foi 
mecanicamente limpo e teve os seus resíduos biológicos removidos. Em seguida foi moído e titulado. O método utilizado foi o método Rathje 
modificado, 10Ca(OH)2 + 6 H3PO4 → Ca10 (PO4) 6 (OH) + 18H2O, onde o gel foi estabilizado sem o uso de metanol, com um controle rigoroso da 
temperatura, pH e agitação vigorosa. A fonte de íons fosfato foi a titulação com ácido fosfórico. Posteriormente, o sol foi seco, o pó obtido foi 
moído e calcinados. Embora o produto final de processamento de reagentes ocorra durante a sinterização, as temperaturas empregadas foram 
muito mais baixas do que as apontadas pela literatura, que mostra que nano-HA ocorre apenas de forma significativa a partir de 1200ºC. Os 
tratamentos térmicos utilizados foram 300ºC, 800ºC, 100ºC e 1100ºC. A determinação das fases de hidroxiapatita foi realizada pela técnica de 
DRX, em que as medições foram realizadas com amostras de pó usando um difratômetro XPERT PRO PANalytical com ânodo de cobre (Cu), e 
executa uma verificação de 2-teta (10-100) com a etapa º 0,05 e tempo de coleta de 100 segundos por passo. Aplicou-se a metodologia de 
Rietveld para os cálculos quantitativos utilizando o software TOPAS Academic, versão 4.1. As análises de dispersiva de raios-X Espectrometria de 
Energia (EDS) e microscopia eletrônica de varredura (SEM) foram obtidos usando JEOL microscópio JSM 6510 LV usando 10:15 aceleração kV. A 
determinação da área de superfície pré-tratamento foi realizado com 573 Kelvin sob vácuo durante 12h com Micromeritics 2000 PAEA 
equipamento. As amostras calcinadas a 1000ºC com a matriz de cálcio derivado das cascas de ovos foram caracterizados por difração de raios X, 
microscopia eletrônica de varredura, energia dispersiva de raios-X Espectrometria e BET. Os resultados de XRD determinou a presença de 70% de 
hidroxiapatita nas amostras cuja morfologia dos pós-obtidos por SEM, era partículas aglomeradas. EDS mostrou que as amostras consistem em 
cálcio, fósforo e oxigénio, e as análises de B.E.T. determinaram que as amostras possuem áreas específicas menor do que 15 m / g. Logo, 
determinou-se que é viável a utilização deste método na obtenção da hidroxiapatita.
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RESUMO

O Capital Asset Princing Model (CAPM) é utilizado para determinar a taxa de retorno de um ativo em relação a uma carteira diversificada. Segundo 
o CAPM, o custo de capital corresponde à taxa de rentabilidade que os investidores exigem como forma de compensação pelo risco a que estão 
expostos. Porém, essa é uma metodologia aplicada em mercados estáveis e precisa ser reavaliada em mercados emergentes, como o brasileiro. 
Segundo estudo realizado por Assaf Neto, Lima e Araújo (2008) (ALA), mostrou-se a necessidade de apurar o custo de oportunidade dos 
investidores brasileiros utilizando o benchmark de uma economia mais estável e sugere um modelo do custo de capital que acrescenta, além do 
risco-país, a volatilidade do mercado acionário brasileiro.  O objetivo da pesquisa é verificar se o beta por benchmark representa melhor e é mais 
significativo para explicar os riscos das empresas no mercado acionário brasileiro. De acordo com a metodologia empregada em ALA (2008), 
obteve-se o coeficiente beta da seguinte maneira: a) Identificação do(s) setor(es) de atividade em que a empresa brasileira atua; b) Levantamento 
do beta não-alavancado médio das empresas identificadas com a empresa (ou setor) em avaliação; c) Cálculo do índice médio de endividamento 
do setor empresarial brasileiro para o qual se deseja apurar o custo de capital. Os betas das empresas brasileiras serão calculados por benchmark 
nesta pesquisa, com base no mercado dos Estados Unidos, pelo fato de o mercado acionários estadunidense ser mais estável e desenvolvido. O 
período de análise é entre os anos 2011 e 2014. Para cada ano analisado, o coeficiente beta foi calculado utilizando retornos semanais das últimas 
52 semanas. A amostra foi as empresas brasileiras de capital aberto.  O beta por benchmark foi assim calculado: βL=βU×[1+(P⁄PL)×(1-IR)]. Será 
aplicada a regressão linear múltipla para explicar as variações do coeficiente beta, tanto para o beta puro, retirado do Economática®, quanto o 
beta por benchmark, seguindo a metodologia de ALA (2008). Neste estudo, serão utilizadas como variáveis explicativas o índice book-to-market 
(BTM), o ROA (Retorno sobre o Ativo) e o Tamanho do Ativo (TA). A variável dependente será o coeficiente beta (puro e por benchmark). O ROA é 
um indicador do desempenho gerencial, por isso foi escolhido como uma das variáveis independentes. Outra variável, o BTM, que tem como 
objetivo identificar se as ações da empresa estão sub ou sobrevalorizadas, é calculada pela razão entre o valor contábil da empresa e o seu valor 
de mercado. E o TA é o tamanho da empresa, não tendo um padrão para qual medida utilizar, sendo assim, a mais comum é o logaritmo natural 
do Ativo Total, que já foi utilizado para explicar o beta sistemático. Todas estas variáveis foram escolhidas por impactarem diretamente no risco 
sistemático das empresas. O modelo de regressão foi: βeta = α + aAT + bROA + cBTM + ε. Os resultados apontaram que nos anos de 2011, 2013 e 
2014 as variáveis explicaram com mais confiabilidade (R² ajustado maior) o beta por benchmark do que o beta puro brasileiro. As variáveis ROA e 
BTM foram significativas em todos os anos para o beta benchmark. Em 2014 o TA também passou a ser explicativo. Comparando os resultados de 
todos os anos do beta puro brasileiro com o beta por benchmark, apenas o ano de 2012 saiu da normalidade observada nos outros anos, onde o 
beta puro brasileiro, neste único caso, teve um melhor resultado na explicação dos riscos. Em todos os outros anos o beta por benchmark foi mais 
significativo, chegando a até 30% no R²” em 2014. Outro ponto que é importante observar é a constância do beta por benchmark, que varia menos 
ao passar dos anos, oferecendo resultados mais confiáveis e previsíveis.
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RESUMO

A contaminação de áreas urbanas por materiais radiológicos ou nucleares é um tema que vem aparecendo constantemente nas esferas tanto 
especializadas como de foro comum interessadas em Defesa Nacional. A exposição de indivíduos a estes agentes é ainda fator de medo e 
desconhecimento da maioria da população e das autoridades que são responsáveis pelo atendimento. Um modelo de simulação de eventos 
discretos rápido, especialista e com chance de sucesso na organização de uma fase crítica como a triagem de indivíduos potencialmente 
contaminados é de valor para o processo decisório. O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma aplicação de simulação de eventos 
discretos em um possível cenário de contaminação por agentes radiológicos e nucleares. Neste trabalho a aplicação da simulação foi realizada no 
contexto da análise de prioridades para o atendimento de vítimas em um cenário radiológico com contaminação ambiental. Levou-se em 
consideração algumas características consideradas principais ao primeiro atendimento no posto de triagem, contribuindo para a determinação das 
prioridades de atendimento. Foram considerados fatores como: (a) o grau de exposição do indivíduo determinado pelo nível de dose absorvida de 
corpo inteiro, (b) idade, (c) sexo e (d) presença de injúrias combinadas (por exemplo ferimentos e exposição à radiação). Utilizando modelos de 
simulação de eventos discretos e modelagem de processos aplicados a este problema, pôde-se analisar as prioridades no atendimento dos 
indivíduos potencialmente expostos, criando critérios de escolha e encaminhamento na área de atendimento oferecendo maior agilidade no 
processo e sobretudo, a capacidade de diminuir os erros na priorização e no encaminhamento correto de cada indivíduo em fase de triagem. 
Desta forma, espera-se que se possa contribuir significativamente para a diminuição no tempo de acolhimento e encaminhamento ao correto 
tratamento se necessário e, elevação da qualidade dos dados estatísticos para prováveis estudos epidemiológicos tipo follow-up sobre a 
população afetada, além de promover menor desgaste das equipes de saúde no atendimento pela possível melhora nos índices de qualidade e 
acerto diagnóstico inicial.
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RESUMO

A utilização de frutas como matéria-prima para produção de bebidas fermentadas, apresenta-se como uma das soluções para minimizar as perdas 
nas lavouras. Além disso, representa uma alternativa ao consumidor que procura novos sabores e maior variedade de produtos. Segundo dados do 
Instituto de Economia Agrícola, no ano de 2012, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de tangerina, sendo São Paulo, o estado com maior 
destaque. Dentre as diversas variedades, a que possui maior preferência é a Ponkan, por possuir gosto mais doce. Assim, o objetivo deste resumo 
é apresentar dados da caracterização de tangerina variedade Ponkan. Estes dados serão utilizados posteriormente para estabelecer um processo 
para fabricação de vinho de tangerina Ponkan, utilizando o microrganismo Saccharomyces cerevisiae. As tangerinas da variedade Ponkan foram 
obtidas em comércio local na cidade de Ourinhos - SP. A massa do fruto foi determinada em balança analítica. Para determinação do rendimento 
de suco em massa, utilizou-se balança analítica para medição das massas de suco e dos frutos. O rendimento de suco em volume foi determinado 
através do volume de suco de 10 frutos, medidos em proveta (mL). A densidade do suco foi determinada pesando-se 10 mL de suco em balança 
analítica. O pH foi medido em pHmetro digital. A acidez total foi determinada utilizando metodologia do Instituto Adolfo Lutz. As medidas foram 
feitas em triplicata. Calcularam-se os valores médios e desvios-padrão. Observou-se que a massa do fruto foi igual a 167,15 g ± 48,0, tal valor  está 
dentro da faixa encontrada na literatura (138 g - 185,54 g). O rendimento de suco em massa foi igual a 56,69%m/m ± 12,37, valor  este acima do 
observado na literatura (41%). O rendimento de suco em volume foi igual a 61,10%v/m ± 13,65. Este valor médio está acima do encontrado na 
literatura (31 - 38%). Observa-se também que os desvios-padrão dos valores apresentados são considerados altos para suas médias, o que mostra 
a diversificação dos frutos. Observa-se que a qualidade dos frutos cítricos é de extrema importância para uma melhor comercialização, tanto para 
o consumo in natura, bem como para o processamento industrial, e as características internas e externas destes frutos devem ser consideradas, 
visando uma melhor aparência e também uma melhor qualidade organoléptica. Entretanto, é importante observar que, não apenas as variedades 
cítricas produzem frutas com características próprias, como também frutas de uma mesma variedade, cultivadas em regiões diferentes, possuem 
qualidades  diferentes em função de muitos fatores como clima, solo, porta-enxerto, adubação, tratos culturais, pulverizações fitossanitárias, 
dentre outros. O que justifica a diferença entre os dados obtido e observados, assim como os desvios-padrão apresentados. A densidade do suco 
obtida foi igual a 0,93 g/mL ± 0,003, sabendo-se que não foram encontrados valores para comparação deste parâmetros. O pH do suco foi igual a 
3,91 ± 0,18. Este valor também encontra-se dentro da faixa de valores reportados na literatura para esta fruta (3,42 a 4,26). A acidez total foi igual 
a 0,487 g/100mL ± 0,008, comparando-se com valores da literatura (0,40 a 0,81 g/100mL), este encontra-se dentro do esperado. Em processos de 
fermentação para produção de vinhos, a acidez do mosto pode ser avaliada através da determinação do pH, da acidez total e da concentração 
individual dos ácidos orgânicos. Nos processos fermentativos, o pH do meio afeta tanto o crescimento, quanto a formação do produto. Os 
microrganismos apresentam uma faixa estreita de pH, na qual, crescimento e formação de produto ocorrem a altas velocidades e, desta forma, 
este parâmetro é controlado nas fermentações. Segundo autores renomados, pH entre 3,8 e 4,0 permite uma fermentação alcoólica rápida, além 
de inibir bactérias indesejáveis. Tais informações mostram que o suco de tangerina Ponkan, encontra-se dentro da faixa adequada de pH e acidez 
para realizar boa fermentação.
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RESUMO

A produção de cachaça representa um importante segmento do setor industrial brasileiro de bebidas, sendo a segunda bebida alcoólica mais 
apreciada no Brasil, perdendo apenas para a cerveja. O Rio de Janeiro figura entre os principais estados consumidores de cachaça e se dedica a 
produção de cachaças em regiões tradicionais como Parati (polo de produção de cachaça mais antigo), Quissamã (primeiro engenho central da 
América Latina), Vale do Café (Vassouras e Valença) e Região Centro Norte Fluminense. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), o Rio de Janeiro é o décimo primeiro produtor nacional de cana-de-açúcar, tendo produzido 3.558,3 toneladas na safra de 2008/2009, 
sendo a região Norte Fluminense a principal produtora. A cachaça é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), por meio da Instrução Normativa Número 13. Tal Normativa estabelece a composição química, os requisitos de qualidade e a 
concentração máxima permitida de contaminantes, como cobre e carbamato de etila. Os padrões de identidade e qualidade, estabelecidos pela 
legislação, com seus respectivos limites têm a finalidade de padronizar a cachaça e proteger a saúde do consumidor. Essa padronização é essencial 
para que a bebida atenda aos padrões internacionais de qualidade e seja aceita pelo mercado externo, proporcionando condições de abertura e 
manutenção do mercado de exportação, além de proporcionar aceitação, no mercado interno, pelas classes de maior poder aquisitivo, as quais 
exigem bebidas com maior controle de qualidade. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de tecnologia para a quantificação de alguns 
compostos orgânicos em cachaças produzidas na Região Centro Norte Fluminense e avaliar sua conformidade com os padrões de identidade e 
qualidade estabelecidos pela legislação vigente. Foi ofertado para a comunidade de produtores a oportunidade de acompanhamento dos 
destilados produzidos ao longo da safra de 2014, com o objetivo de contribuir para dar às cachaças fabricadas na Região Centro Norte Fluminense 
reconhecida qualidade de produção. O ácido acético, metanol, 1-propanol, 1-butanol, iso-butanol, iso-amílico (3-metil-1-butanol + 2-metil-1-
butanol), acetato de etila e acetaldeído foram determinados diretamente, sem concentração prévia da amostra, por cromatografia gasosa (GC = 
Gas Chromatography), usando cromatógrafo a gás G-Crom, modelo GC 9000. Todas as análises, tanto das curvas analíticas, quanto das amostras, 
foram feitas em duplicadas e quando apresentavam discrepância em triplicata. O acompanhamento das amostras de um produtor do engenho 
Timbó no Norte Fluminense permitiu uma avaliação quantitativa da variação da composição da cachaça ao longo da safra. Foi possível verificar a 
variação de alguns componentes considerados contaminantes que foram analisados ao longo da safra. Observou-se, que as concentrações desses 
componentes apresentaram uma grande variabilidade, reforçando a importância de não apenas monitorar os compostos secundários, mas 
também de se desenvolver técnicas de destilação apropriadas que permitam o ajuste dessas concentrações no produto final.
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RESUMO

Este estudo tem o objetivo de dimensionar o nível de qualidade dos serviços prestados por um hotel na cidade de Ribeirão Preto, que é feito 
através da aplicação do questionário SERVQUAL, uma ferramenta para medir a qualidade dos serviços baseada em 5 dimensões da qualidade: 
tangibilidade, confiabilidade, garantia, empatia e presteza. O SERVQUAL é composto por 22 itens na escala Likert de 1 a 7 pontos, cujos extremos 
são definidos como “Discordo Totalmente” e “Concordo Totalmente”. Esse questionário está sendo aplicado nas dependências do hotel e precisa 
atingir um número de 220 clientes (10 vezes o número de itens do questionário, segundo a teoria do método) para uma análise mais precisa do 
serviço oferecido aos seus hóspedes. Como o trabalho está em andamento, tabulamos os dados de 100 hóspedes em um software estatístico 
denominado SPSS, o qual realizou uma análise fatorial, método matemático que pode ser aplicado a dados multivariados que estão 
correlacionados, e tem  como objetivo descrever um conjunto de variáveis originais através da criação de um número menor de variáveis, os 
fatores, com a menor perda possível de informação. Sendo assim, identificamos qual fator contribui mais para cada variável do estudo e, 
consequentemente, qual das dimensões da qualidade é mais importante para os clientes no momento em que usufruem dos serviços oferecidos. 
Segundo os preceitos da análise fatorial, o valor do teste KMO se mostrou bem próximo de 1 (0,953), o que indica uma adequação perfeita do 
método, além de que, o teste de esfericidade de Bartlett nos mostrou um valor muito pequeno (0), o que indicou uma forte correlação entre as 
variáveis e, consequentemente, o prosseguimento do método de análise fatorial. A partir dos resultados obtidos com 100 hóspedes, foram retidos 
dois fatores com autovalores maiores do que 1, que explicam cerca de 83,72 % da variabilidade total dos dados. O fator 1 contribuiu para 19 
variáveis,  sendo as dimensões mais importantes garantia e empatia. Já o fator 2 contribuiu somente para 3 variáveis, todas inerentes à 
tangibilidade. Em suma, para o cliente, a habilidade e a disposição que os empregados possuem em responder às suas necessidades são as 
características mais importantes para a dimensão da qualidade do serviço do hotel, em contrapartida, os elementos físicos são menos importantes 
no momento em que os clientes usufruem do serviço. Também mostramos no presente estudo, alguns resultados de pesquisa com o SERVQUAL 
no setor hoteleiro, retratando quais os pontos fortes e fracos do serviço de um hotel, de forma a encontrarmos diretrizes para melhorar os 
processos continuamente e chegarmos a um nível ideal de prestação de serviço.
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RESUMO

A aplicação da MCC dentro dos programas de manutenção direcionado as unidades de britagem com foco no planejamento, monitoramento e 
execução dos planos de manutenção preventivos, garantem o desempenho contínuo e confiável. O presente trabalho tem como objetivo principal, 
analisar os indicadores e os processos de manutenção atuais, visando desenvolver um modelo conceitual mais efetivo de manutenção aplicado 
aos conjuntos de britagens móveis, de forma a contribuir para o aumento da disponibilidade. Dentre os objetivos específicos: do estudo pode-se 
destacar a analise do histórico de manutenção como objeto de estudo, visando a identificação dos pontos críticos do processo. A empresa em 
estudo foi fundada em 1991, e está sediada em Recife, possuindo três filiais nos Estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão, tendo seu 
ramo de atividade principal voltada aos serviços de engenharia rodoviária, aeroviária e vias urbanas. Pesquisas foram realizadas no sentido de 
minimizar os elevados custos do investimento inicial com a aquisição de uma planta de estratificação, processamento e venda através de 
máquinas e equipamentos. À planta industrial de produção mineral tipo Lokotrack, detentora do maior investimento do projeto é o principal 
equipamento da linha de produção e responsável por gerar recursos e capital para manter a continuidade desta atividade. Com o auxílio do 
diagrama de Ishikawa, verificou-se que as falhas estavam relacionadas a falta de padronização dos métodos aplicados a produção e manutenção, a 
falta de treinamento para equipamentos dotados de muita tecnologia e a ocorrência de temperaturas acima da especificada no projeto do 
equipamento. Constatou-se que as avarias em rolamentos configura-se como a causa de maior frequência (24%), seguida pelos desgastes das 
chapas (19%) e pelas falhas em sensores (18%). Em função da relevância das avarias em rolamentos, chegando a representar cerca de 50 % dos 
custos de toda manutenção corretiva, este estudo buscou a compreensão dos fatos relacionados à causa desta falha. Durante a análise, verificou-
se o indício de deficiência na lubrificação e a deficiência na orientação do procedimento de lubrificação. A partir de estudos realizados, foi possível 
identificar o tipo de graxa e especificar a quantidade adequada a ser aplicada de acordo com as dimensões do rolamento. Implementou-se 
também o monitoramento da temperatura através de termômetro digital, nos rolamentos mais caros, propiciando a identificação de eventuais 
falhas e permitindo a correção programada, com baixo custo de manutenção preventiva e sem interferência na produção. Após a implementação 
dos procedimentos fundamentados na MCC, verificou-se que os rolamentos de baixa vida útil obtiveram um aumento no tempo médio entre 
falhas (TMEF) de 59,7 %. Esta melhora de desempenho também foi verificada para os rolamentos com vida útil mais elevadas, uma vez que até o 
final desta pesquisa os rolamentos apresentavam 5.900 h de trabalho sem nenhuma ocorrência de falha. No aspecto financeiro, os resultados 
analisados demonstram uma redução de 71% no custo médio anual gasto com rolamentos, em relação ao ano anterior. A pesquisa revela a 
existência de lacunas, referentes à falta de procedimentos adequados e inadequações de projeto, que interferiram diretamente na realização da 
manutenção com consequente prejuízo a produção. A implementação das técnicas da MCC propiciou a obtenção de resultados que indicam o 
aumento da vida útil dos componentes classificados como críticos dentro do processo. Os resultados da metodologia aplicada, também servirão 
para a definição da política de manutenção a ser adotada. Desta forma, os resultados encontrados contribuem para diagnósticos mais precisos de 
falhas, sinalizando para uma produção com menos custos e melhores resultados financeiros.
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RESUMO

Um dispositivo de dispersão radiológica pode impactar a saúde pública e segurança por espalhar material radioativo no meio ambiente. A 
exposição do meio ambiente a elementos radioativos é, nos dias de hoje, uma preocupação real não só por causa da extensa lista de aplicações 
nucleares e radiológicas na Indústria e Medicina como também por conta da possibilidade de ações fundamentalistas utilizando as conhecidas e 
temidas bombas sujas (do inglês dirty bomb também conhecida como RDD – Radiological Dispersal Device), que são artefatos contendo explosivos 
associados a material radioativo com a finalidade de ser espalhado de forma deliberada em uma área habitada com finalidade de impor terror. 
Simular um evento desta natureza com antecedência pode facilitar o planejamento e, de forma mais efetiva, aumentar a capacidade de aquisição 
dados e da resposta. Uma vez que a equipe de enfermagem ocupacional tem a chance de acessar informações de simulação, o número 
aproximado de pessoas para triagem e tratamento torna-se prontamente disponível. A metodologia proposta integra capacidades de diferentes 
plataformas de maneira convergente, sendo realizada em três fases: (1) simulação de cenários; (2) de geração de dados e (3) avaliação de risco 
para triagem. Com base na simulação, ele indica que, normalmente, a maioria da população afetada pode não precisar de qualquer ajuda médica 
imediata. Prioridades mais altas devem ser dadas para ajudar as pessoas localizadas em zonas "quentes" (com mais alta exposição à radiação) 
conforme exigido por critérios estabelecidos de risco. A priorização proposta reduziria significativamente a demanda na área de triagem. A 
metodologia proposta poderia, assim, de forma eficiente ajudar a melhorar o processo de atendimento e encaminhamento de potenciais 
afetados, fornecendo prontamente informações valiosas que ajudariam nos esforços para: (a) filtro e redução do número de indivíduos atendidos; 
(b) otimizar a priorização de cuidados médicos; (c) reduzir os custos operacionais e (d) fornecer os dados científicos necessários para desenvolver 
uma abordagem adequada ao risco e sua comunicação adequada à população envolvida.
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RESUMO

O sistema de avaliação consiste em mostrar o desempenho do profissional em função das  atividades profissionais que realiza, sendo avaliados 
através de parâmetros pré-definidos onde são atribuídos peso através de uma planilha, onde as metas estabelecidas dos resultados alcançados e 
do seu potencial de desenvolvimento integram em um processo que serve para julgar o valor , a excelência, a qualidade de uma pessoa e a 
contribuição para o desempenho operacional  da organização. O presente trabalho, teve como objetivo avaliar o desempenho nas organizações, 
evidenciar os problemas de relacionamentos, demonstrar e evolução dos funcionários, gerar motivação e satisfação no trabalho, propiciar geração 
de aumentos salariais, comunicar aos colaboradores como estão se saindo no trabalho e sugerir quais as mudanças necessárias. A metodologia 
empregada de forma qualitativa e quantitativa utilizando a pesquisa-ação dos principais assuntos envolvidos na implantação de Gestão de Pessoas 
nas organizações que se dividiram em duas etapas. A primeira etapa, consistiu na pesquisa bibliográfica em livros e artigos sobre o tema proposto. 
A segunda etapa foi a aplicação de uma empresa de pequeno porte com um número de 30 funcionários (os nomes dos mesmos foram alterados 
para garantir o sigilo). O processo de avaliação consistiu em avaliar os colaboradores nos itens de pontualidade, assiduidade, qualidade de serviço, 
interesse pelo trabalho, capacidade de aprendizagem, senso de responsabilidade, comportamento no trabalho, produtividade, colaboração com o 
grupo, conhecimento do trabalho, iniciativa, disciplina e apresentação pessoal. Verificou que para a avaliação de desempenho fosse eficaz, deveria 
ser baseado inteiramente nos resultados das atividades do profissional no trabalho, e nunca apenas em suas características de personalidade. 
Assim a avaliação de desempenho identificou o comportamento funcional de seus profissionais através da mensuração de seus objetivos e das 
suas competências comportamentais, conforme a quantificação da média individual de 77,58 obtendo a média individual  com espelho funcional,  
sendo uma referência para o melhoramento dos itens avaliados no processo para a necessidade de tomada de providências nos sete itens obtidos 
desta média individual analisada: interesse pelo trabalho (69 pontos de média geral); senso de responsabilidade (74 pontos de média geral); 
produtividade (66 pontos de média geral); colaboração com o grupo (68 pontos de média geral); iniciativa (75 pontos de média geral); disciplina 
(73 de pontos de média geral); apresentação pessoal (77 pontos de média geral). Portanto, dos doze itens avaliados, sete necessitaram serem 
analisados e reavaliados para uma tomada de providências com o propósito de melhorar os itens de avaliação funcional que estão abaixo da 
média individual funcional. Neste processo, o gestor precisou reavaliar e reaplica-las. Esse trabalho deve ser realizado com critério profissional, 
pois por meio dessa ferramenta, não apenas o próprio profissional tem a função de se auto avaliar, mas também precisa mostrar-se aberto a 
receber a opinião de seu líder e subordinados a respeito de sua atuação e demonstrar receptividade às críticas de uma forma positiva e com o foco 
em seu próprio crescimento profissional. Por meio da boa liderança sempre é possível auxiliar o profissional a conscientizar-se de que sua 
capacidade vai além do trabalho que ele apresenta na atualidade, e que as organizações possam equilibrar as metas estabelecidas em harmonia, 
atingindo sempre os objetivos traçados através da mensuração de seu segmento de negócios e das suas competências comportamentais.
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RESUMO

A sustentabilidade é definida como sendo o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual e futura garantindo a preservação 
do meio ambiente e o desenvolvimento social. Tendo em vista que o desperdício de água é muito grande em escala mundial faz-se necessário o 
desenvolvimento sustentável. O presente trabalho teve como objetivo analisar os parâmetros físico-químicos e quantificar o desperdício da água 
que saem dos aparelhos de ar condicionado da Faculdade Estácio de Natal. A efetivação do presente trabalho contribuirá com redução de gastos 
com água, além de envolver os alunos de forma a conduzir conceitos estratégicos para construção de um sistema para captação da água nos 
condicionadores de ar na IES. As análises dos parâmetros físico-químicos analisados foram pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos (SDT). Os 
resultados do pH da água nas amostras mostraram que nos aparelhos de 22 BTU foram obtidos o resultado de um pH levemente básico de 
aproximadamente 7,13, no de 30 BTU foram de 7,07 levemente básico. Também foram feitas as análise do pH da água do bebedouro, da torneira 
e da água destilada, sendo os resultados apresentado os valores de 6,49; 6,47 e 5,87; respectivamente. Os resultados de sólidos totais dissolvidos 
foram para o de 22 BTU 3,47 mg/L; para o de 30 BTU 1,06 mg/L; para a da água do bebedouro 8,27 mg/L, para a da torneira 9,81 mg/L e para a 
agua destilada 0,210 mg/L. Os resultados foram confrontados com a Resolução CONAMA 357/2005, na qual foi observado que todos os resultados 
estão dentro do limite permitido para uma água potável. Para o parâmetro condutividade os valores encontrados foram para de 22 BTU de 69,4 
µS.cm-1, para o de 30 BTU de 21,3 µS.cm-1,  para o do bebedouro de 165,6 µS.cm-1, para o da torneira de 196 µS.cm-1 e da água destilada de 
4,28 µS.cm-1. Para os resultados quanto ao desperdício da água nos 36 aparelhos de condicionadores ar de 22.000 e 30.000 BTUs (British Thermal 
Units - Unidade Térmica Britânica) do prédio do bloco B. Os resultados mostram que em 01 hora/dia/mês é desperdiçado em média 848,7 L. 
Fazendo a projeção em 05 hora/dia/mês tem-se um total de 4.243,6 L e projetando em 10 hora/dia/mês, tem-se 8.487,2 L. A água desperdiçada 
será utilizada para limpeza geral e jardinagem contribuindo para a IES uma economia de 5% na fatura da conta da água. Com esse trabalho foi 
possível observar o desperdício de água que existe durante o funcionamento dos aparelhos de condicionadores ar, logo se pode ver à necessidade 
do reaproveitamento desta água.

E-mail para contato: biravc@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO NATAL

Autor(es) Ubiratan Correia Silva; Thatyara Freire de Souza; Alexandre Barbosa de Oliveira; Carlos Chesman de Araújo Feitosa

Palavra(s) Chave(s): Multicamadas magnéticas. Spintrônica. Magnetismo. Anisotropia Magnética.

Título: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA DE ESTRUTURAS DO TIPO VÁLVULAS DE SPIN EM SUBSTRATO FLEXÍVEL224

RESUMO

Multicamadas magnéticas são a base para a produção de dispositivos spintrônicos e possuir o domínio na produção de tais multicamadas é 
fundamental para obter avanços nesta área, e nos últimos anos está em destaque a produção de dispositivos spintrônicos flexíveis. Devido a essa 
tendência, o objetivo do presente trabalho é produzir multicamadas magnéticas depositadas em substrato flexível utilizando a técnica de 
Magnetron sputtering dc. dois conjuntos de amostras foram confeccionados. Para todas as amostras, foram depositadas camadas de ajuste 
(buffer layer) de Cobre com espessura de 30,0 nm com o objetivo de reduzir a rugosidade e uniformizar a superfície para a deposição da camada 
ferromagnética de CoFe e após a demosição da multicamada foi depositado uma camada de proteção (cap layer) de Cobre com espeçura de 2,5 
nm. O primeiro conjunto, constituído de tricamadas do tipo CoFe(5 nm)/Cu(t)/CoFe(5,0 nm) com espessuras da camada separadora metálida 
variando de t=0,6 nm até 6.6 nm . O Segundo conjunto, composto por dois subgrupos de multicamadas CoFe/Cu com a presença do IrMn antes da 
deposição da tricamada ou após a deposição da tricamada. Para a investigação das propriedades magnéticas, foram realizadas medidas de 
magnetometria de amostra vibrante, ressonância ferromagnética e magnetorresistência. Todas executadas em temperatura ambiente e com 
campo magnético aplicado sempre no plano da amostra. Para a análise estrutural, a técnica de difração de raios-X foi usada. Os resultados das 
tricamadas mostraram a apresença de uma anisotropia uniaxial, para a amostra com espaçador de 4,2 nm. Para a multicamada com a presença do 
IrMn entre a camada buffer e FM, os resultados das propriedades magnéticas estáticas e dinâmicas apresentaram comportamento isotrópico. Para 
a multicamada com a presença do IrMn entre a camada FM e a cap layer, os resultados das propriedades magnéticas estáticas apresentaram o 
comportamento magnético de uma estrutura tipo válvula de spin. Entretanto houve uma divergência com resultados das medidas de ressonância 
ferromagnética, a qual foi justificada devido à contribuição dos grãos instáveis e estáveis para a anisotropia rodável e anisotropia de polarização 
(Exchange bias) na interface ferromagnética-antiferromagnética.
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RESUMO

O grande desafio das organizações está centrado na capacidade de busca de novas tecnologias, novos mercados e novos métodos de 
gerenciamento, devido ao ambiente competitivo na qual estão inseridas. Essas representações darão suporte à decisão por retratar um problema 
real. Representações com modelagem matemática ou simbólica são formadas por variáveis de decisão (parâmetros para tomada de decisão) e 
expressões matemáticas (relações entre as variáveis), entre essas modelagens matemática está a pesquisa operacional como tomada de decisão. A 
Pesquisa Operacional, especificamente, oferece aos gerentes a capacidade de tomar decisões mais eficazes e de estabelecer sistemas mais 
produtivos, por meio de informações mais completas realizam-se previsões cuidadosas de resultados e estimativas de risco com ferramentas 
atuais e técnicas de decisão. Diante dessa realidade, as empresas podem utilizar essas técnicas para rever suas operações com intuito de auxiliar 
na boa execução das estratégias, visando aumentar a eficiência das suas atividades e minimizar seus custos. O objetivo deste trabalho é reduzir os 
custos de transporte de uma empresa que atua no setor logístico da cidade de Belém- PA, pelo uso da Programação Linear. Para tanto, os 
procedimentos de pesquisa adotados foram o estudo de caso e a pesquisa experimental. Foi construído um modelo matemático e feita a 
comparação entre as informações sobre a situação atual da empresa e sobre os melhores cenários gerados pela modelagem matemática.O estudo 
irá realizar um processo de modelagem da situação e comparar o mesmo cenário ocorrido na empresa na falta e na presença da modelagem do 
problema, nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, com um custo total de R$ 4.824,79.  Para a coleta de dados, a pesquisa documental 
e entrevista, foram os tipos adotados. Seguindo essa perspectiva de coleta de dados realizou-se os seguintes passos. Primeiro passo: Realizada na 
empresa objeto do estudo, no qual foi marcada por busca de maior familiaridade da empresa e conhecimento dos seus processos, para 
identificação e definição de um problema a ser tratado; Segundo Passo: Definiu-se o problema real a ser estudado; Terceiro Passo: Realizou-se 
nova entrevista a cerca do problema, objetivando caracterizar os problemas atuais da logística de transportes da empresa estudada. Nessa etapa, 
além da entrevista estruturada, documentos sobre custos de transportes foram pesquisados para caracterizar o cenário atual da empresa. A 
empresa estudada utiliza transporte de terceiros para levar seus produtos até seus revendedores. Devido a isso, a terceira etapa foi realizada por 
meio de entrevista nas empresas de transporte que são responsáveis por essa entrega. Investigou-se os custos para os locais de entrega, o limite 
de carga e o prazo em cada empresa. A análise dos dados foi realizada com base em métodos/técnicas de Pesquisa Operacional, mais 
especificamente, por meio de modelos matemáticos de Programação Linear (PL). Após a definição das variáveis de decisão, da função objetivo e 
das restrições, construiu-se o modelo matemático. A solução foi programada em computador para facilitar sua utilização na empresa. A planilha 
eletrônica da MS-Excel® foi utilizada nesse estudo, juntamente com a ferramenta Solver, que é integrada nessa planilha. Por meio da programação 
linear, foi construído o modelo matemático e feita a comparação entre as informações sobre a situação atual da empresa e sobre os melhores 
cenários gerados pela modelagem matemática, observou-se que com o uso da Programação Linear, a empresa indicou uma redução de 34,15%, 
passando de R$4.824,90 para R$3.177,60 dos seus custos logísticos, portanto, o objetivo proposto por este trabalho foi atingido. Como sugestão 
de pesquisas futuras, tem-se a aplicação de outras técnicas de pesquisa operacional, como a simulação para analisar o processo produtivo e 
verificar outras possibilidades de melhoria nos processos e redução de custos.
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RESUMO

Neste trabalho estudamos as propriedades métricas de um instrumento adaptado do questionário SERVQUAL, aplicado em um escritório de 
contabilidade. Nosso objetivo é avaliar como medir e analisar a qualidade da prestação de serviço, em um escritório de contabilidade. A análise 
dos dados foi feita através de dois métodos: análise fatorial exploratória (AFE) para encontrar os fatores e análise da componente principal (PCA) 
para investigar o agrupamento dos itens do questionário. O escritório de contabilidade tem contato direto com clientes, como produtores rurais, 
indústrias, comércio e pessoa física. Foram aplicados 220 questionários, porém por causa de preenchimento incorreto, 20 foram descartados. O 
valor obtido para alpha de Cronbach foi 0,920, o teste KMO forneceu o valor de 0,877 indicando adequação da amostra para esta análise. A AFE 
forneceu 5 autovalores maiores que 1 que explicam 70,971 % da variabilidade dos dados. O fator 1 denominado Empatia, é o mais importante pois 
corresponde a 40,877% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 8,993 e Alpha de Cronbach 0,890. O fator 2 denominado Tangibilidade , 
corresponde a 11,464% da variabilidade, têm autovalor igual a 2,522 e Alpha de Cronbach 0,966. O fator 3 denominado Confiabilidade 
corresponde a 7,899% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,738 e Alpha de Cronbach correspondente a 0,826. O fator 4  
denominado Segurança corresponde a 5,916% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,3 e Alpha de Cronbach igual a 0,798. Finalmente 
o fator 5, denominado Presteza, corresponde a 4,814% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,059 e Alpha de Cronbach 0,737. 
Calculamos a média de cada fator, assim o fator com maior média foi o fator 3 correspondente a 6,618 e o fator com menor média foi o fator 2 
com 5,816. Calculamos as médias por fatores e por categorias de clientes. Comércio obteve maior média em Segurança, 6,744 e menor em 
Tangibilidade com 5,919. Indústria tem maior média em confiabilidade 6,576 e a menor em Tangibilidade 5,784, igual a comércio. Pessoa física é 
igual à indústria na maior média, com valor de 6,525 e menor em presteza, obtendo valor de 5,625. Produtor rural tem menor média em 
tangibilidade, com valor de 5,82 e maior média em confiabilidade, 6,644. Alguns itens do questionário não carregaram nos fatores esperados. Com 
o auxílio do PCA pudemos verificar que os agrupamentos estão consistentes, porém dois itens devem ser reformulados para que possa ser útil 
como um instrumento SERVQUAL. De maneira geral os clientes perceberam uma boa qualidade de serviços prestados pelo escritório. A menor 
média obtida foi relativa à Tangibilidade, sendo que dentro deste fator o cliente mais insatisfeito é a indústria. No fator Presteza a categoria 
pessoa física foi responsável pela menor média de todas. Com base nestas informações o escritório pode implementar mudanças buscando  
melhorar os serviços que tiveram menores médias.
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RESUMO

Este estudo foi realizado com a finalidade de apresentar os ricos do benzeno na indústria petroquímica e também como minimizar a exposição do 
trabalhador a este agente carcinogênico. Usando estudo de campo, através de uma abordagem qualitativa, foi possível realizar uma pesquisa com 
questionário que gerou um resultado alarmante em relação ao risco iminente em que os trabalhadores encontram-se expostos ainda nos dias de 
hoje na indústria petroquímica. Foram obtidos resultados sobre conscientização, uso de equipamento individual de segurança e esclarecimentos 
sobre a ciência dos percentuais de benzeno no ambiente de trabalho. Mais de 30% (trinta por cento) dos trabalhadores responderam que não 
utilizam o EPI adequado para realizar atividades com possível presença de benzeno, isso ocorre certamente devido a burocracia, distância para 
deslocamento até o almoxarifado e demanda de tempo para se obter o EPI adequado, e até mesmo pelo transtorno e incomodo causado pelo 
equipamento de proteção individual. Fica evidenciado que quando os 35 trabalhadores foram questionados sobre a disponibilização do 
equipamento de proteção individual pela empresa, apenas 1 (um) participante respondeu que não é fornecido. Isso se deve ao fato de mesmo que 
fornecendo sempre o EPI, a burocracia e distância para se obter o mesmo, às vezes supera o tempo de trabalho com aquele EPI, ignorando assim o 
trabalhador o uso do equipamento e criando uma cultura errônea sobre o trabalho indiscriminado sem EPI’s. O objetivo do trabalho foi alcançado 
podendo demonstrar as possíveis causas de risco iminente ao trabalhador.  100% (cem por cento) dos trabalhadores responderam que não se 
sentem seguros no seu ambiente de trabalho quanto à exposição ao benzeno, isso pode se tornar uma arma junto à empresa para atuar no 
combate a aqueles que se furtam ao direito de usar seus EPI’s adequadamente, solicitar avaliação ambiental sempre que suspeitar qualquer 
possibilidade de presença de benzeno ou até mesmo, impactar de forma positiva com o intuito de conscientizar suas práticas diárias na operação e 
produção que possuem o risco de contaminação e/ou exposição ao benzeno. O trabalhador provavelmente respondeu que não sente se seguro 
devido ao sentimento de medo acometido pelo impacto sempre que surgem campanhas sindicais sobre o assunto, porém a falta de uma cartilha 
específica, um manual ou procedimento sobre o que pode ser feito em caso de vazamentos ou confirmação de exposição, quais os riscos 
ocupacionais e quais meios de contenção do benzeno deixam o trabalhador espelhando-se apenas no medo para se precaver desse produto 
químico tão perigoso e comum na indústria petroquímica.
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RESUMO

Os clubes de futebol profissional possuem categorias de base que objetivam revelar jogadores e jogadoras para o ingresso junto à equipe 
profissional. Neste sentido, a partir do investimento nas categorias de base, os atletas recebem as melhores condições possíveis para obterem 
formação adequada para o acesso imediato ao nível de desempenho superior. Muitos jogadores, no início de sua trajetória nas categorias de base, 
mudam muito de posição tática. Um exemplo real é o caso do jogador Adriano “Imperador” que, inicialmente, nas categorias de base do 
Flamengo, foi posto na lateral esquerda. Somente durante os treinamentos observaram sua capacidade de finalização e facilidade de se posicionar 
na área devido porte físico, posicionando-o como centroavante. Neste contexto pretende-se elaborar um modelo matemático para processar 
dados técnicos e físicos de jogadores de futebol de categorias de base, correlacionando-os pelo uso de Composição de Relações Fuzzy, permitindo-
se a determinação de forma científica a posição mais adequada para cada jogador. Assim, a partir das respostas deste modelo os jogadores e 
preparadores físicos e táticos poderão identificar antecipadamente qual será a posição que determinado jogador irá empenhar em campo, 
baseado em dados específicos que relacionam suas principais características físicas, técnicas e psíquicas. Desta forma, os jogadores poderão ser 
treinados de forma mais eficiente para exercerem o seu papel de forma maximizada. As posições consideradas foram zagueiros, laterais, volantes, 
meio-campistas, meias-atacantes, pontas e centroavantes. Os atributos que deverão ser observados nos atletas de base são: aceleração, agilidade,  
cabeceio, cruzamento (da linha de fundo, de linhas intermédias e de linhas recuadas), desarme, drible, equilíbrio, finalização, força, impulsão, 
marcação, passe, resistência, técnica, velocidade. Foram testados quinze jogadores. Por esta amostra desenvolveu-se uma matriz (Relação Fuzzy) 
dos quinze jogadores pelos seus quinze atributos. A relação de cada jogador/atributo é dada pelo grau de pertinência, parâmetro fundamental da 
Teoria Fuzzy. Este grau varia de 0 a 1, considerando-se que 0 representa impossibilidade daquele jogador ter o referido atributo; e 1 máxima 
possibilidade do jogador analisado ter o atributo observado. Desenvolveu-se uma segunda matriz que relaciona os quinze atributos com sete 
posições táticas, definindo as melhores qualificações para cada posição. O cruzamento dos atributos com as posições táticas também é dado pelo 
grau de pertinência, conforme exposto anteriormente. Como resultado da Composição Fuzzy das duas Relações obteve-se uma terceira matriz 
relacionando as maiores possibilidades de adequabilidade de cada jogador de base para cada posição, tomando-se os seus atributos pessoais. 
Observou-se no teste com a amostra dos quinze jogadores a perfeita adequação entre as duas matrizes (relações), denotando qualidade no
resultado. Como exemplo pode-se citar certo jogador que apresentou maiores possibilidades (graus de pertinência) nos atributos cabeceio (0,8), 
desarme (0,8), força (0,8), indicando maiores possibilidades na relação resultante deste ser colocado como zagueiro (80%), volante (80%) ou 
centroavante (80%) e pequena possibilidade para ser meio campo (53%) e meio atacante (50%).
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RESUMO

Several wireless systems, like IEEE 802.22, 3GPP Radio Access Network LTE , and IEEE 802.15.4, are pursuing the development of standards for 
wireless broadband access. Such projects consider the deployment of license-exempt devices with cognitive capabilities on their physical and data 
link layers. The goal is to cause minimal interference with licensed users. In general, these systems specify a point-to-multipoint wireless air 
interface, where a Base Station (BS) controls a cell and its enclosed subscribers, the Customer Premise Equipments (CPEs). The PHY layer 
modulation is adaptive and different modulation and coding techniques are selected based on the location and the link state of the subscribers. 
One of the major issues in these systems is how to efficiently promote shared resource allocation when neighboring BS operate autonomously. 
Such situations may cause severe interference among operators’ BSs — the so-called self-coexistence problem. The development of suitable self-
coexistence mechanisms is challenging due to the opportunistic, selfish, and distributed behavior of BS equipment in addition to the changing radio 
environment. These requirements pose new challenges for radio resource management, and hence new mechanisms for quality of service 
provisioning and resource management are required. Most related work relies on the assumption that the network operators have complete 
knowledge of all the direct and cross channel gains of all transceivers in the network, dealing only with the impact of signal-to-interference-plus-
noise ratio (SINR) on system behavior. Such system analysis is extremely difficult, not only due to the distributed and fast-varying nature of such 
mobile networks, but also due to the time-varying characteristics of system parameters. Since it is not feasible to count on a central sharing 
authority in practice,  one option is to consider the existence of a mechanism for secure, distributed generation of correlated signals by the 
secondary users, based on public key cryptography. Such mechanism acts as an arbitrator, in the sense it only creates some random signals that 
enable the synchronization among secondary users transmissions. These facts motivate the use of correlated equilibrium, analyzing the joint 
effects of the physical, data-link, and application layers on system performance under scenarios in which devices have different amounts of 
knowledge about other devices’ parameters, e.g. transmission costs, cross and direct channel gains, and game outcomes. In this paper, it is 
investigated the self-coexistence problem in cognitive radio (CR) networks and the influence of application, data-link, and channel parameters 
using a cross-layer approach. At first, the problem is sketched as a non-cooperative complete knowledge strategic game – thus, the game is 
decomposed into different cases according to the physical, data-link, and application layer state at a given time epoch. Secondly, a coordinated 
game under the notion of correlated equilibrium is proposed, in which system resource utilization and outcomes are enhanced through a signalling 
mechanism. Finally, the influence of channel, queue, and application rate parameters on the proposed game models are investigated. In this work, 
it is sketched a correlated equilibrium framework through signalling which allows both networks to transmit without overlapping. Moreover, the 
utility improvement obtained via coordination is characterized, as well as its dependence upon system (physical, data-link, and application) 
parameters. Results show a clear system performance dependence upon channel, queue, and application setup. Moreover, it is noticeable that 
coordination signalling scheme ensures an increased utility for those novel wireless systems, since collaborative schemes produce better 
outcomes. Finally, it is shown those increased benefits are highlighted under higher buffer sizes, lower packet arrival rates, and lower transmission 
prices scenarios.
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RESUMO

No presente projeto foi realizado um estudo teórico e prático sobre o desenvolvimento da antena log-periódica com elementos cônicos para a 
recepção de sinal das principais operadoras de telefonia celular no Brasil. Abordou-se os principais parâmetros deste tipo de antena quando se 
variava o formato dos elementos que a compõe. A justificativa da utilização da antena log- periódica é devido à grande demanda para utilização no 
novo sistema de recepção como o LTE, por operar em largura de banda maior e também pelo seu baixo custo de produção. O principal objetivo do 
trabalho foi realizar um estudo teórico e prático sobre o desenvolvimento da antena log-periódica com elementos cônicos para a recepção de sinal 
das principais operadoras de celular (LTE) no Brasil e propor uma antena que satisfaça todos os requisitos para a utilização na tecnologia LTE, mas 
que fosse de baixo custo.  Inicialmente fez-se um estudo bibliográfico dos principais irradiadores que pudessem oferecer largura de banda elevada 
e que fosse de baixo custo. A antena escolhida foi a log periódica. Entretanto, este tipo de antena com elementos cilíndricos não atendia aos 
parâmetros de projeto que foram pré-definidos. Então, fez-se um estudo de como a forma dos elementos influenciariam as características de 
irradiação da antena (largura de banda, VRWS, impedância de entrada, etc.). Para isso, usou-se dois softwares: o Antenna Magus e o CST Studio. 
Uma antena Log-periódica com 26 elementos cônicos para a recepção de sinal nas principais faixas de frequências de interesse foi projetada e
analisada. A partir das principais figuras de mérito desta antena, como Perdas de Retorno, VSWR, Ganho, Impedância de entrada e diagrama de 
irradiação, conclui-se que o irradiado apresenta um excelente desempenho e poderá ser usado para a recepção de sinais LTE, Wimax, GSM, GPRS, 
EDGE, TV Digital, WiFi, e outros serviços. Conseguiu-se alcançar o objetivo desejado. Ressalta-se que vários tipos de antenas foram simulados para 
se chegar neste tipo de irradiador, como antenas log periódica de elementos tubulares e planares. Mas nenhum deles apresentou resultado 
satisfatório dentro do objetivo desejado.
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RESUMO

Atualmente, a necessidade por transmissão de informações em tempo real, via wireless, tem demandado o desenvolvimento de novos 
irradiadores que possam operar em várias faixas de frequência (vários serviços disponíveis). Para isso, novas técnicas numéricas de análise de 
antenas e o desenvolvimento de software específicos que possibilitem a análise das mesmas têm sido desenvolvidas. Neste trabalho, serão 
analisadas dois tipos de antenas planares que são bastante conhecidas na literatura, Antenas WLAN e antenas de microfita dual band. Para que 
ocorra uma boa comunicação é necessário que existam estudos aprofundados e investimentos tecnológicos, principalmente nas comunicações 
sem fio. O avanço tecnológico, principalmente da eletrônica, fez com que os componentes eletrônicos ficassem cada vez menores, dando a 
oportunidade de projetar aparelhos eletrônicos menores, leves e portáteis. Essa relação de miniaturização da eletrônica contribuiu também para o 
desenvolvimento de antenas que precisaram ser projetadas em tamanho reduzido, trabalhando com frequências mais altas e com uma maior taxa 
de transmissão de informações, oferecendo uma boa confiabilidade entre emissor e receptor. Vários tipos de antenas estão cada vez mais 
presentes na sociedade, nas tecnologias de GPS, Wi-fi, telefonia móvel celular, enlaces de rádios sendo provedores de internet, TVs de canais 
privados do tipo via satélite e etc. Contudo, projetar antenas muito pequenas requer estudos aprofundados em teoria eletromagnética. O objetivo 
desse trabalho é apresentar os resultados obtidos da simulação de duas antenas planares do tipo microfita, utilizando o ambiente computacional 
CST (Computer Simulation Technology) Studio Suite. A metodologia utilizada consiste em pesquisas bibliográficas como livros, artigos, monografias 
etc. e escolha do software mais indicado para a simulação da antena proposta, no caso o CST Studio Suite 2014 e Antenna Magus. Dois tipos de 
antenas de Microfita foram analisadas. Uma antena WLAN e uma antena de Microfita Dual Band. Os resultados encontrados mostram que com o 
auxílio dos programas utilizados, a análise dos parâmetros foi feita de forma imediata, possibilitando ajustes para se obter irradiadores eficientes. 
Foi possível analisar os diagramas de irradiação, impedância de entrada, VSWR e configurações de campo nas antenas. Nenhum protótipo foi 
desenvolvido. Os resultados apresentados são resultados de simulações, mas que traduzem o real desempenho dos irradiadores propostos. Todos 
as simulações foram satisfatórias, porém deve-se levar em consideração que as antenas são protótipos é óbvio que outros testes serão realizados 
para obter melhores resultados.
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RESUMO

Em decorrência do aumento da disponibilidade de acesso à internet e em algumas áreas residenciais da capital paraense não se consegue atingir 
altas velocidades no serviço de acesso à internet banda larga. O condomínio Residencial Olimpus é um desses exemplos, cujo atendimento da 
concessionária de telecomunicações é via par metálico partindo da estação Centro até um armário de distribuição, próximo ao condomínio. Em 
função desse atendimento e da tecnologia hoje empregada para o serviço ADSL, que utiliza o par metálico como acesso até a última milha (ponto 
de acesso do assinante), surgiu a intenção de fazer um projeto que viabilize o atendimento à internet banda larga com velocidades até 15MBPS e 
junto com essa oferta o serviço de VOZ FIXO para esse condomínio residencial situado na Cidade de Belém/Pará no bairro Umarizal. Este artigo foi 
desenvolvido com o objetivo de atender ao condomínio Residencial Olimpus com serviços de voz e de dados, empregando alta velocidade no 
acesso à internet. Para viabilizar o projeto será projetado sistema de atendimento com cabo óptico partindo da estação que atende o condomínio 
até uma URA (Unidade Remota Assinante) ÓPTICA na entrada desse condomínio. Hoje o serviço de dados atinge velocidades limitadas a 2MBPS 
em função da distância até a estação e da tecnologia ADSL empregada. O atendimento ao condomínio partirá da estação Centro (localizada na 
Travessa Dr. Moraes, 121) passando por caixa de passagem e pelos postes de energia elétrica, via cabo óptico de 36 fibras, até chegar ao 
condomínio Residencial Olimpus, na Rua Municipalidade, 8000, onde será implantado a URA composta por um DSLAM (Multiplexador Digital de 
Linha de Assinante Assimétrico-Dados), ELR (Estágio de Linha Remota-Voz), equipamentos de alimentação (fonte DC, retificador, banco de 
baterias, ponto de aterramento), modem óptico e blocos verticais. Todo projeto foi feito com base em estudos em campo, projeção nos softwares 
ARCGis e AutoCAD e reuniões semanais.  Conforme verificado com técnicos da operadora de telecomunicações por onde pretende-se atender esse 
projeto, há a possibilidade de funcionamento normal dos serviços de voz e dados desde que os recursos técnicos empregados no projeto sejam 
viáveis para o seu funcionamento. O projeto foi concluído com sucesso após coletar dados do orçamento e inserir informação da legislação 
vigente para uso de calçadas e postes por onde será encaminhado o cabo de fibra óptica até o ponto final.
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RESUMO

Monitoramento de Falha de Alimentação em uma Estação Rádio Base (ERBs). A maioria dos sistemas inerentemente distribuídos exigem auto-
diagnóstico e acompanhamento online. Isto é verdadeiro quando se trata de comunicação móvel. Muito esforço tem sido desprendido no 
desenvolvimento de serviços de monitoramento local. Se ocorrer uma falha de tensão da concessionária a comunicação entre os clientes será 
interrompida. Em alguns casos, podem-se perder clientes em virtude da insatisfação por parte dos usuários. Este projeto tem como objetivo a 
detecção de falha da rede elétrica da concessionária e envio de mensagem de alerta para o gestor de rede usando-se a tecnologia GSM (Global 
System for Móbile Communications). A falta de energia será informada ao microcontrolador através de um sensor que por sua vez repassará o 
ocorrido à placa GSM para enviar uma mensagem de texto ao operador de manutenção. Este sistema não exige quaisquer alterações na 
infraestrutura existente, mas apenas acrescenta mais recursos a ela. As ERBs são as responsáveis pela comunicação de rádio entre a estação móvel 
(aparelho celular) e a Central de Comutação e Controle, efetuando as chamadas recebidas ou destinadas aos telefones móveis. Como se pode 
notar, com o aumento do número de usuários, há um aumento proporcional de ERBs que atendem uma determinada região, sendo necessária à 
instalação de um maior número de equipamentos transmissores, impactando assim, num aumento de demanda de energia elétrica. Com os 
grandes números de Estações Rádio Base instalada, torna-se quase impossível, em tempo real, o monitoramento das funcionalidades do sistema 
por parte das operadoras. A operadora só toma conhecimento da inoperância do sistema quando uma estação rádio base apresenta problema 
total reportada pelos clientes. As baterias apresentam uma importância fundamental de infraestrutura nos sistemas de energia de 
telecomunicações. Em uma falha no fornecimento de energia pelo sistema de retificadores, seja por defeito ou falta de energia distribuída pela 
concessionária, às baterias garantem o fornecimento de corrente contínua, além de melhoria do "ripple" dos retificadores no sistema. Este artigo 
apresenta o monitoramento, quando houver uma falha na alimentação da energia alternada de uma concessionária de energia elétrica ou de um 
grupo gerador, o qual irá gerar informações de dados para a central de monitoramento quanto ao estado ativo ou desativado, quando estiver 
prestes a entrar no sistema inoperante ou até mesmo para evitar quaisquer danos agravantes em relação a falhas no sistema operacional evitando 
a descarga total das baterias. Esses dados serão coletados através de um sensor projetado pelo micro controlador Arduino acoplado junto à placa 
Shield SIM900 que irá enviar um SMS dos resultados coletados do banco de baterias até a operadora informando a real situação. Os problemas 
relacionados ao tempo de inatividade serão minimizados, enviando informações, se houver falha na energia elétrica fornecida pela concessionária. 
O projeto proposto foi implementado e testado com excelentes resultados, mostrando que o objetivo foi alcançado. Vários testes foram 
realizados e de forma simples e precisa o sistema desenvolvido mostrou precisão nos resultados coletados. O sistema consiste em um conjunto de 
hardware e scripts que interagem para a monitoração do sinal e que podem ser instalados facilmente nas estações ERBs com baixíssimo custo e 
com grande importância para o controle de inoperabilidade do sistema. Ressalta-se que o monitoramento da falta de energia pode ser feito a 
qualquer momento, e em qualquer lugar, a partir de um aparelho celular conectado à internet. Uma vez que o sistema gera a mensagem de falta 
de energia, a gerência e manutenção podem agir imediatamente para prevenir eventuais falhas catastróficas aos equipamentos das ERBs. O tempo 
para receber mensagens pode variar devido ao tráfego da rede GSM público, mas ainda é tão eficaz do que o manual monitoramento.
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RESUMO

Este trabalho visa propor um meio para a redução dos gastos com consumo de energia elétrica na Universidade Estácio de Sá – Campus Campos 
dos Goytacazes, através da instalação de um grupo gerador diesel, funcionando nos horários em que os sistemas apresentam maior sobrecarga, 
conhecidos como horários de ponta. Em Campos dos Goytacazes o sitema atuará por um período de 3 horas consecutivas, compreendido das 18 
às 21 horas. Primeiramente é apresentado o levantamento de todos os gastos anuais com energia elétrica da Universidade, frisando 
principalmente o valor pago na fatura de energia elétrica no horário de ponta, e levando em consideração as características e as condições de 
medição e o período do ano. Esse levantamento representa o centro de toda a análise sendo proposta no estudo técnico e econômico 
subsequente a essa coleta de dados. Houve uma avaliação de custos de todos os aspectos econômicos e financeiros associados à operação deste 
gerador. Inicialmente, serão considerados os aspectos de consumo de combustível e dos custos fixos e variáveis associadas à produção de energia 
pelo gerador. Em seguida, são considerados os investimentos eventualmente necessários para que este gerador esteja disponível para operação, 
analisando-se o retorno deste investimento. Através de estudos criteriosos, foi possível comparar os investimentos e custos fixos e variáveis, com 
os valores pagos pela energia adquirida da concessionária. O consumo de energia elétrica no mundo tem aumentado significativamente fazendo 
com que o governo, as indústrias e a sociedade se preocupem a cada dia com medidas de uso econômico e racional desse bem. Uma das maneiras 
das empresas reduzirem a sobrecarga e a produção energia elétrica própria é através de geradores a diesel. Dependendo do porte da empresa, 
adotam-se procedimentos de geração própria somente nos horários em que os sistemas apresentam maior sobrecarga, conhecido como horário 
de ponta. A auto geração de energia elétrica vem crescendo por motivos econômicos e de segurança para as empresas que precisam de um 
fornecimento economicamente viável e ininterrupto. E esta auto sustentação está cada vez mais acentuada devido a real constatação de uma 
economia mensal vantajosa, com retorno dos investimentos em pequeno prazo. Muitas indústrias já geram sua própria energia elétrica nos 
horários de ponta, utilizando motores alternativos que acionam os geradores e que usam como combustível óleo diesel ou gás natural entre 
outros. Portanto o uso do recurso de geração própria no horário de ponta demonstra-se viável, devido ao custo da energia neste horário ser muito 
elevado, chegando em muitos casos quase doze vezes o valor do horário fora da ponta. Com objetivo de reduzir custos com energia elétrica foi 
proposto um sistema alternativo para geração de energia utilizando o Gerador Diesel operando em horários de ponta na Universidade Estácio de 
Sá – Campus Campos dos Goytacazes. Ficou comprovado durante a análise que a economia mensal com o uso do Grupo Motor-Gerador é a 
diferença dos seguintes custos: custo atual com a concessionária, menos o custo da energia que será fornecida pela concessionária em tarifação 
verde mais o custo operacional do grupo motor-gerador funcionando no horário de ponta. A economia média encontrada foi de 27,86% da fatura 
antes paga a concessionária, podendo este percentual variar de acordo o consumo na ponta. Assim, o uso do grupo moto-gerador a diesel 
mostrou-se economicamente viável e muito atrativo, pois as expectativas de retorno do investimento são boas, a partir do 18º mês 
aproximadamente já estará gerando lucro para a Instituição.
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RESUMO

Alternativa energética é o nome dado a cada uma das formas de produção de energia que não podem ser vistas como tradicionais em um dado 
local e em uma dada época. No contexto atual, alternativas energéticas são aquelas que começaram a ganhar força depois das crises do petróleo, 
em 1970. Elas têm como pretensão diminuir a dependência da humanidade pelo petróleo, em curto prazo, e substituí-lo, em longo prazo. Torna-se 
necessário o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis bem como uma utilização eficiente das tecnologias atuais. Os sistemas de energia solar 
são capazes de gerar energia elétrica através das chamadas células fotovoltaicas. Essas células são feitas de materiais capazes de transformar a 
radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado efeito fotovoltaico. Hoje, o material mais difundido para este uso é o silício. 
Esse efeito acontece quando a luz solar, através de seus fótons, é absorvida pela célula de energia solar. A energia dos fótons da luz é transferida 
para os elétrons que então ganham a capacidade de movimentar-se. O movimento dos elétrons, por sua vez, gera a corrente elétrica. As células 
fotovoltaicas podem ser dispostas de diversas formas, sendo a mais utilizada a montagem de painéis ou módulos solares. Além dos painéis 
fotovoltaicos, também se utilizam filmes flexíveis, com as mesmas características, ou até mesmo a incorporação das células em outros materiais, 
como o vidro. As diferentes formas com que são montadas as células se prestam à adequação do uso, por um lado maximizando a eficiência e por 
outro se adequando às possibilidades ou necessidades arquitetônicas. O presente trabalho teve como objetivo estudar a interferência da 
temperatura na geração solar fotovoltaico. A metodologia foi realizada em duas etapas distintas. A primeira delas foi com relação ao 
procedimento experimental. A segunda etapa foi com relação a anotação dos dados e modelagem matemática. Os materiais utilizados foram: 1 
Multímetro Digital Minipa, 1 Soprador Térmico 600w, 1 Pirômetro Digital Fluke, 1 Placa Fotovoltaica de Silício, 1 Monocristalino, 1 Pilha Alcalina, 
Água potável a Temperatura Ambiente. O procedimento experimental seguido em quatro etapas: primeira etapa, foi preparada a placa 
fotovoltaica e expô-la a luz solar; segunda etapa foi verificar a temperatura da placa, terceira etapa foi realizar o aquecimento das placas com o 
soprador térmico (aquecimento e monitoramento da temperatura) e quarta etapa foi a análise da influência das variáveis de temperatura e 
superfície de contato, foram anotados os valores obtidos e plotados em tabela e realizado um estudo pelo programa Origin 8.0. Resultados e 
Discussões: A energia solar fotovoltaica depende de vários fatores para a obtenção de uma d.d.p (diferença de potencial) e, consequentemente 
energia elétrica. Verifica-se, que o modelo através da interferência da superfície de contato e temperatura na produção energética ambos 
sistemas apresentaram um bom coeficiente de determinação, para o sistema 1 e 2, (R2) 0,99, com e erro padrão de 0,066 e   0,73, 
respectivamente, com erro padrão de 0,033 e nível de confiança de 97%, no período de 30 minutos. Foi realizado um estudo comparativo dos dois 
sistemas independentes. Através do comportamento gráfico, observa-se que o primeiro sistema apresentou melhor potencial elétrico. Ratifica-se 
que tanto nos parâmetros estatísticos e na plotagem gráfica, ambos os sistemas, obtiveram bom desempenho no intervalo do experimento. 
Conclusões: A variação de calor nas moléculas causa o desordenamento dos elétrons (ou aumento de vibração), aumentando a resistência dos 
semicondutores. A energia gerada pela placa é efetivamente proveniente da radiação da luz solar. Após 4 min de aquecimento, o decremento da 
tensão fora de 4 V foi em torno de 10%. A contra prova é realizada quando resfriamos a placa com água a temperatura ambiente. Verifica-se que a 
tensão aumenta de 30 V para os 34,5 V em pouco mais de 1 minuto.
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RESUMO

As novas tecnologias digitais têm proporcionado nos últimos anos, mudanças comportamentais em todos os seguimentos da sociedade. Dentre os 
vários campos do conhecimento, mudanças consideráveis têm sido observadas na educação, a forma de ensinar e de aprender passaram a exigir 
novas habilidades e um ritmo acelerado com relação às informações Nas diversas áreas do conhecimento, as novas  tecnologias da informação e 
comunicação (TIC´s) têm sido tem sido muito empregadas, com os mais diferentes significados e sentidos. Um dos grandes desafios, é a utilização 
das tecnologias de forma eficiente, a fim de cumprir o objetivo da aprendizagem, sendo o papel do professor essencial para guiar, conduzir e 
instigar a busca de informações. Para o aprimoramento do ensino da física teórica e experimental, a utilização de  histórias em quadrinhos, cenas 
de cinema e de programas de simulação, têm sido utilizados com sucesso. Com o objetivo principal de difundir os conceitos científicos entre os 
estudantes e de mostrar que está ultrapassada e a idéia de que a física é apenas um conjunto de fórmulas e símbolos, utilizou-se simuladores 
computacionais (applets) nas aulas de física ministradas nos cursos de engenharia. Em uma das turmas dos cursos de engenharia, não foram 
utilizados os simuladores computacionais nas aulas de Física, para podermos comparar os resultados.  Para a seleção dos applets foram avaliados 
diversos programas de uso livre, os selecionados quando comparados a outros existentes na internet, mostraram-se capazes de simular eventos 
físicos com diferentes parâmetros, permitindo aos estudante a escolha das informações relevantes. O principal objetivo foi facilitar a compreensão 
dos conceitos da física, criando uma ligação entre a física e o cotidiano, visto que os simuladores computacionais somam uma classe de 
tecnologias que abrangem, vídeos, animações, sons e gráficos. Os  recursos do computador aliados à experiência docente e a roteiros de estudos 
previamente elaborados com base nos programas utilizados, contribuíram para a promoção de um ambiente de estudos onde houve a
colaboração professor-aluno. O intercâmbio de informações e experiências foram constantes, permitindo aos alunos a construção de suas próprias 
análises sobre os assuntos estudados, consolidando os seus conhecimentos de forma organizada e eficiente. Para a avaliação dos conteúdos 
ministrados com a utilização dos programas computacionais, foram aplicados exercícios sobre os temas desenvolvidos nas aulas seguintes. 
Comparando o desempenho dos alunos de turmas que estudaram os conteúdos sem a utilização desse recurso pedagógico com aquelas em que os 
simuladores foram utilizados, observou-se uma maior interatividade nas turmas que utilizaram os programas computacionais, alguns estudantes 
colocaram-se na situação vivida pelos personagens da simulação, boa parte dos alunos não consideraram os assuntos complicados e houve o
interesse de investigar a influência de vários parâmetros relacionados à física. A formatação artística estabelecida pela tela do applet permite aos 
seus usuários ligações com a psico-linguística, eventualmente transformando-se  em um desafio  lúdico. A criação de modelos explicativos para os 
conteúdos estudados a partir de simulações, procura a coerência com as estruturas mentais internas foram constatadas mudanças de um  padrão 
argumentativo para outro com mais coerência. Resultados satisfatórios foram verificados pelo uso de applets em sala de aula; a prática docente 
adotada mostrou que não podemos nos fechar para a chegada das novas tecnologias. O professor deste século deve ser reflexivo, criativo e 
receptivo com as novas metodologias de ensino, é necessária a adaptação aos novos meios de comunicação que permeiam as nossas vidas. A 
busca de práticas pedagógicas que visam um melhor aprendizado do aluno e que aproximam os jovens estudantes da escola devem ser as 
aspirações de todos os educadores.
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Título: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA-OURO 232

RESUMO

A hidroxiapatita (HA) é um constituinte natural dos ossos. Possui grande importância devido a sua biocompatibilidade e bioativiade,  dessa forma, 
é capaz de estabelecer ligações de natureza química com o tecido ósseo, permitindo assim a proliferação dos osteoblastos, fibroblastos e outros. 
Além de sua potencialidade como regeneradora de tecido ósseo, a HA é um excelente suporte para o transporte de drogas de ação prolongada, 
indicadas para o tratamento de câncer e tumores, devido a sua capacidade de absorver e adsorver molécula. Tais propriedades possibilitam a sua 
aplicação na área ambiental, sendo utilizada para a retirada de metais pesados dos solos e das águas. O objetivo do presente trabalho é investigar 
a interação entre as nanopartículas de ouro sintetizadas em laboratório e os cristais sintéticos de hidroxiapatita para a produção de um compósito 
com possíveis  aplicações na indústria e na área de saúde. Utilizou-se como precursores para a obtenção de HA, 200 mL de fosfato dibásico que foi 
adicionado lentamente a 200 mL de nitrato de cálcio, mantido a temperatura de 80 ºC e  sob agitação magnética durante 5 horas. Obedeceu-se a 
razão Ca:P = 1,67. O  pH foi ajustado em torno de 8,0 pela adição de  amônio. No passo seguinte, as nanopartículas de ouro foram adicionadas à 
solução de HA e misturadas diurante 3 horas em temperatura ambiente (24ºC). Ao final da síntese, os cristais foram lavados com água destilada, 
secos e preparados apara análises de acordo com as técnicas utilizadas. O estudo morfológico dos cristais de hidroxiapatita foi feito com a 
utilização da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e o estudo topográfico pela utilização da microscopia de força atômica (AFM). A HA 
obtida a partir da solução de controle (sem adição de nanopartículas de ouro), avaliada  por MEV apresentou a cristalização em forma de 
aglomerados de plaquetas. As imagens de MEV revelaram que a interação entre a nanopartículas de ouro e a HA não afetam a morfologia dos 
cristais. Foram observadas placas alongadas com a incorporação das nanopartículas de ouro em sua estrutura, as micrografias por AFM 
confirmaram esse resultado. Os resultados obtidos demonstraram que as nanopartículas de ouro podem ser efetivamente incorporadas em 
cristais de hidroxiapatita. É importante notar que este composto pode ser produzido em condições economicamente viáveis. Este estudo sugere 
que este produto tem aplicações potenciais em nanobiotecnologia, biomedicina, biossensores, implantes e possui potencialidade para aplicação 
em catálise.
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RESUMO

Esta pesquisa trata do estudo das vibrações mecânicas, provenientes do pavimento, sobre um veículo de passeio e suas implicações na sensação 
de conforto percebida pelo motorista e sobre um veículo de carga carregado. Tem-se dois objetivos principais para esta pesquisa. O primeiro deles 
é analisar o conforto percebido pelo motorista de um automóvel submetido a uma determinada excitação de base, comparando diversas 
situações, variando parâmetros como velocidade e tipo de pavimento. O segundo objetivo é analisar o modelo de um veículo de carga e 
determinar as características do seu sistema de suspensão de modo a minimizar os efeitos das vibrações provenientes da via. Para tal, foram 
estudadas as equações características de sistemas vibratórios e seus principais parâmetros, além de realizar uma revisão sobre equações 
diferenciais. Para o estudo foram consideradas diversas referências bibliográficas e norma relacionadas com o tema desta pesquisa, além da 
utilização do software de análise numérica MATLAB para a realização de inúmeras simulações computacionais e plotagem de gráficos para análise 
crítica (o aprendizado do manuseio do software foi um objetivo secundário do trabalho). Até o momento, foram realizadas simulações baseadas 
nas equações diferenciais dos modelos matemáticos criados para cada um dos veículos. Sendo assim, ainda não se chegou a conclusões quanto às 
respostas em frequência para cada sistema. Observando o gráfico Deslocamento x Tempo, para o modelo do veículo de passeio (3 graus de 
liberdade), pode-se concluir que, para um centro de gravidade (CG) fora do centro geométrico (C), quanto mais distante o motorista estiver do CG 
(no sentido do C), menor será o tempo de amortecimento do sistema para chegar a um regime permanente. Para o mesmo gráfico, quanto maior 
for a velocidade do veículo, menor será o deslocamento vertical devido à excitação de base e maior será a frequência de excitação. Para o modelo 
do veículo de carga (4 graus de liberdade), a análise não é completamente diferente, porém, devido à adição de massa, os valores das constantes 
de rigidez e amortecimento traseiras deverão ser elevados para que haja o correto amortecimento do veículo e, também, os valores das 
constantes do isolamento vibratório da carga transportada. Também pode se verificar que a variação dos valores das constantes de rigidez e 
amortecimento, em relação à massa do motorista, por exemplo, influenciam nos perfis de curva de deslocamento vertical em relação à massa do 
ocupante, ao ângulo de pitch e à massa do carro e também na amplitude dessas curvas, porém o período permanece inalterado. Em relação à 
curva em função do balanço (pitch), vale citar que quando o momento de inércia (I) tende a infinito, a curva devido à vibração tende à se tornar 
uma reta. Portanto, este trabalho possibilitou conhecer quais são os parâmetros que influenciam na vibração de um veículo, como possibilitam o 
amortecimento de tal vibração e como cada um implica na vibração do carro e na maneira que o motorista a percebe.
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RESUMO

Navier-Stokes and energy equations as tooling for description of flow phenomena are object of interest for a high number of scientists that work 
with mechanical engineering. On one hand, the straight stretch of a pipe of circular cross section with a flux in laminar regime is pretty easy to 
understand, once the velocity profile is described by a simpler solution of the momentum equations, lending it a parabolic shape, with a null value 
at the wall and a peak value at the middle of the flow. Consequently, prediction of temperature gradients is also easier because there will be only 
one component of velocity to be considered in the energy equation. On the other hand, the issue in turbulent regime is a little more complicated. 
Specifically for curved and coiled tubes of circular section, studies of flowing have been exhaustively performed. According recent literature, in 
pretty much one century, approximately 5,000 U.S. patents were registered and more than 10,000 research articles were performed on curved 
tube geometries and their applications. In terms of coordinates to be applied on the treatment of the problem in the curve, the most common 
sense has been to employ toroidal ones. Taking all of that into account, the aim of this work is to present shapes and values of velocity fields and 
temperature gradients achieved through numerical simulation of a flow in a curved tube followed by a straight stretch of a piping. The finite 
difference method is employed to treat equations. A flowing between a refinery and a distribution terminal in Brazilian Northeastern region is the 
case in highlight. Predictions through a commercial code that works with finite element method are also accomplished, as additional comparison 
source. Three conditions of flow rate and initial temperature are tested, all of them at a very low Reynolds and Dean Numbers and very high 
Prandtl number. Deportment in straight stretch is verified for a length of 30 meters with no insulation, at the middle of the insulated piping, where 
there is a reduction in thickness, through which a loss of heat takes place. The strategy to predict velocity and temperature behavior inside the 
curve is simulating the flow through two cylindrical surfaces which compose the two principal elements of symmetry of the flowing process. 
Results obtained in straight stretch simulation achieved endorsement by in situ measurements, commercial code and literature.  Results caught 
through cylindrical surfaces on the curve show good coincidence with results of the commercial code and literature and could represent a simpler 
way to treat the classical issue of the flow in a toroidal stretch.
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Título: CARACTERIZAÇÃO DO CARBETO DE BORO COM USO DE NANOINDENTAÇÃO 234

RESUMO

O domínio na produção e manufatura de materiais de alto desempenho é um dos grandes desafios atuais da comunidade científica. Materiais que 
apresentam altos valores de dureza, resistência a corrosão, módulo de elasticidade (Módulo de Young) e inércia química, aliados a baixa densidade 
ganham destaque em diversas aplicações na indústria de tecnologia e defesa. O Carbeto de Boro (B4C) é um destes materiais. Atualmente, o B4C é 
o terceiro material com maior dureza conhecido, ficando atrás somente do Nitreto de Boro e do diamante. Soma-se ao conjunto de propriedades 
apresentadas pelo B4C o seu custo e a facilidade de preparo, comparado ao diamante e ao Nitreto de Boro. Estes conjuntos de propriedades 
fazem do B4C uma excelente escolha para as áreas de revestimento balístico (blindagens), confecção de barras de controle para plantas nucleares 
além de ampla utilização nos processos de usinagem de peças ferrosas. Desta forma, a determinação precisa de suas propriedades mecânicas é 
fundamental para a seleção dos métodos e processos de manufatura do B4C. O objetivo deste trabalho é o uso da técnica de nanoindentação, 
com indentadores Berkovich e Cube Corner, para determinação de dureza e do módulo de Young, através do método de Oliver e Pharr. Para a 
realização dos ensaios estão sendo utilizadas duas amostras, D e J, sinterizadas e embutidas em baquelite para o preparo da superfície, a ser 
ensaiada, por polimento. As medidas de nanoindentação foram realizadas em uma área de 100µm2 resultando em 100 impressões. Os parâmetros 
usados no ensaio foram: a variação nas cargas aplicadas no indentador de 1000 μN, para a primeira medida, até 10000 μN, na última, e tempos de 
carga e descarga de 5 segundos cada. Como resultados preliminares obtivemos, para as amostras ensaiadas, as médias dos valores de dureza e 
módulo de Young (E), respectivamente, de 50,93 GPa e 335,73 GPa para a amostra D e de 47,82 GPa e 339,25 GPa para a amostra J. O trabalho 
desenvolvido constatou a eficácia do método de Oliver e Pharr, o que pode ser comprovada através dos resultados das medidas de dureza e do 
módulo de Young, que se mostram bastante próximos aos valores disponíveis na literatura. Durante a realização do trabalho foi constatado que a 
rigidez do conjunto amostra / porta amostra é importante. A correta fixação da amostra no equipamento de nanoindentação assegura 
estabilidade durante a aplicação da carga e consequente ação do indentador garantindo assim precisão e coerência entre os pontos medidos. A 
eficácia dessa maior fixação foi comprovada pela redução de medidas descartadas após a melhor fixação amostra / porta amostra. O domínio da 
técnica de nanoindentação garante métodos seguros, diretos e não evasivos para a obtenção de propriedades mecânicas dos materiais. Os 
resultados obtidos foram com o uso do indentador Berkovich o uso do indentador Cube Corner está previsto e assim possamos avaliar os 
resultados obtidos de forma a garantir a melhor precisão. Com isso, a determinação de dureza e do módulo de Young com os dois indentadores 
permitirá a comparação dos resultados das diferentes ponteiras e atestar dificuldades e/ou facilidades que cada método terá com relação as 
propriedades do material.
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RESUMO

Uma das questões ambientais mais discutidas atualmente é a problemática da geração e descarte dos resíduos sólidos. Atualmente, a produção 
desses resíduos vem crescendo numa escala relevante, o que causa inúmeros problemas de saúde pública, além dos ambientais. A avaliação do 
descarte de resíduos no ambiente ainda apresenta um relevante interesse tecnológico devido ao elevado gasto relacionado com matéria-prima, 
além da degradação ambiental. As etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a sua disposição final ambientalmente 
segura, demandam ações conjuntas entre o governo e a sociedade. A construção de equipamentos que minimizem os impactos ambientais é 
tratada com grande interesse industrial no sentido de atender a demanda tecnológica e ainda proporcionar um possível reuso de materiais. Nesse 
sentido, o objetivo do presente projeto é realizar a construção de um sistema de coleta e compactação de resíduos sólidos através da coleta e 
compactação dos materiais e possível reuso industrial. Em vista do exposto, considerando a importância do uso de equipamentos não agressivos 
em termos de preservação ambiental, justifica-se a realização do presente projeto, pois o mesmo contribuirá para a adequada gestão ambiental 
como método de proteção, devido a minimização dos impactos ambientais através da substituição do descarte dos resíduos sólidos no ambiente 
por um processo de compactação desses resíduos com a finalidade de serem reutilizados a partir de tecnologias limpas e a redução dos resíduos 
gerados, garantindo a sua produção e destinação em um cenário ambientalmente correto e sustentável. A metodologia utilizada consistiu no 
acoplamento de um motor elétrico na caixa de redução que fez a engrenagem girar. Uma biela com o pistão foram fixos em cada lado da 
engrenagem, onde os materiais foram compactados. Os materiais utilizados na compactação foram embalagens plásticas e de alumínio. A caixa de 
compactação foi alimentada por uma calha, onde após o processo, os resíduos eram depositados e rolavam para a caixa de armazenagem. Os 
resultados apontaram eficiência na coleta e compactação, o que demonstra que o protótipo apresenta uma satisfatória contribuição nas 
condições estudadas. Com a criação desse equipamento espera-se reduzir e reestruturar a logística do descarte dos resíduos sólidos no ambiente.
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RESUMO

O projeto Baja SAE foi originado em 1976 nos Estados Unidos e a primeira competição no Brasil foi realizada em 1995. O projeto é um estímulo 
aos estudantes de diversos segmentos de engenharia pela oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos, muitas vezes, de 
forma teórica, ao desenvolver um trabalho em equipe, ao conquistar experiência profissional e impulsionar a disposição para o mercado de 
trabalho. Nesse contexto, os estudantes devem desenvolver um veículo protótipo fora de estrada (off-road) com regras previamente definidas 
pela equipe organizadora da competição, onde o desenvolvimento do projeto promove as etapas de concepção, projeto detalhado e construção 
do veículo que, num período determinado, é avaliado em dois tipos de prova: estáticas e dinâmicas. A produção de novos produtos é tratada com 
grande interesse industrial no sentido de atender a demanda de inovação tecnológica e ainda proporcionar orientação às ações de 
desenvolvimento com maior segurança e eficiência. Assim, investigações sobre novos materiais, componentes mecânicos e eletroeletrônicos têm 
apresentado uma expressiva importância. A utilização de novas soluções técnicas, processos de fabricação e novos materiais possibilitam a criação 
de veículos cada vez mais eficientes em desempenho e consumo. Na UNESA, campus Praça XI, foi criada a equipe estudantil MecaLoucos em 
consonância ao programa estudantil da SAE, com o intuito de confeccionar um veículo automotivo e participar de competições de desempenho 
veicular de âmbito regional e nacional entre universidades do Brasil. Os participantes do projeto denominado Baja Estácio terão a oportunidade de 
vivenciar um caso real de desenvolvimento de projeto, que engloba diversas áreas da engenharia como gerenciamento de projeto, detalhamento, 
construção e análise de performance. A equipe foi organizada em setores como o de gestão e qualidade, que encaminham o projeto para um nível 
maior de organização, qualidade e desempenho. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise dos materiais ideais além 
de estudar a dinâmica veicular para definir o desempenho de um mini veículo na competição Baja SAE BRASIL. Além disso, é necessário gerir a 
execução do projeto de forma profissional dentro de um contexto financeiramente acessível, demonstrando preocupação com a minimização de 
gastos com a matéria-prima e aquisições de peças, além de contribuir com a relação custo/benefício, com base em uma perspectiva de 
engenharia. A metodologia consiste no gerenciamento de projetos e realização de cálculos para modelos e dimensionamento da suspensão, 
geometria de direção veicular, dimensionamento da estrutura (chassi), estudo de materiais para os componentes do protótipo, ensaios 
metalográficos para verificação da qualidade de fabricação, ensaios de dureza e tração, para avaliação da resistência e limite de escoamento do 
aço, capacidade de frenagem do sistema escolhido, ergonomia do piloto e elementos de máquinas. O projeto já está em desenvolvimento da 
etapa de construção do chassi ou habitáculo, denominado de gaiola. De acordo com os resultados obtidos, o material escolhido foi o SAE 1020 que 
atende as especificações do regulamento instituído pela SAE. O desenho do habitáculo foi realizado no SolidWorks. No sistema de direção foi 
escolhido o sistema de pinhão-cremalheira, e a geometria de direção Ackermann possibilitando uma melhor dirigibilidade pelo terreno já esperado 
da competição. Os sistemas de freio e suspensão foram definidos conforme o trabalho extremo que os será cobrado durante as provas, visando 
melhor conforto para o piloto e desempenho do protótipo no terreno acidentado da competição. Cabe ressaltar a necessidade de obtenção de 
propriedades desejáveis que incrementem a eficiência do veículo construído e alcance de graus aceitáveis de deformações e falhas, além da 
preocupação ambiental, garantindo a sua viabilidade em um cenário tecnológico e sustentável.
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RESUMO

Com a criação da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o mercado brasileiro de óleo e gás passou a ser 
regulamentado com uma legislação cujo foco principal é proteger os interesses da sociedade em relação a esses bens públicos. Dentre os vários 
regulamentos e instruções desenvolvidos consta a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia) sob n° 001, publicada em 19 de Junho de 2000, cujo objetivo principal é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam 
ser atendidos pelos sistemas de medição de petróleo e gás natural com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com 
que devem ser realizadas essas medições é de fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais por 
parte das empresas produtoras está diretamente ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Um dos importantes requisitos que constam 
dessa portaria é a necessidade de calibração dos medidores de vazão escoada, que é um processo de validação do funcionamento desses 
equipamentos utilizando-se para isso de padrões e sistemas rastreáveis às redes de calibração internacionais. Essa portaria foi revisada em 10 de 
Junho de 2013 e os requisitos de calibração ficaram ainda mais rigorosos, obrigando que os testes de calibração sejam efetuados com as condições 
mais próximas possíveis das encontradas nas unidades de produção com limites bem estreitos para algumas das principais variáveis de processo. 
Esses requisitos são extremamente impactantes em função das condições existentes nos campos de produção de óleo no Brasil que normalmente 
possuem altas viscosidades. Essa condição de óleo pesado aliado à necessidade de escoamentos com alta vazão por vazões econômicas, 
principalmente nas aplicações de transferência das unidades de produção offshore para os navios aliviadores, levam a uma situação que não há 
laboratórios no mundo que possam prover esse tipo de serviço de calibração como definido pela ANP/INMETRO. Ou seja, temos uma
regulamentação aplicável ao Brasil, com força de lei e que não tem condições de ser executada porque não há laboratórios que possam prover os 
serviços de calibração de acordo com o requerido.  Assim, o objetivo principal desse trabalho foi a elaboração do projeto conceitual de um 
laboratório destinado à calibração desses medidores de hidrocarbonetos líquidos que reúna condições de operar com altas vazões e fluidos de alta 
viscosidade e para tanto, foi realizado uma ampla pesquisa bibliográfica e entrevistas com potenciais fornecedores de soluções garantindo a 
viabilidade técnica de implementação desse empreendimento. O trabalho concluiu com uma solução técnica que permite a minimização da 
maioria das limitações técnicas encontradas atualmente, permitindo a operação com vazões de até 3200 m³/h e viscosidades de até 1000 cSt. A 
solução considera a realização de calibrações de grandes medidores (até 24” de diâmetro nominal), com sistemas de calibração baseado em 
rotinas de master meter e provadores de calibração desses medidores. Também considera sistemas de automação para controle das operações e 
medição e controle de todas as variáveis principais que afetam a calibração tais como pressão, temperatura, vazão, viscosidade e densidade, 
compreendendo: a) Definição dos métodos de calibração aplicáveis e seus padrões metrológicos; b) Dimensionamento preliminar dos tanques, 
tubulações e elementos de escoamento; c) Definição e dimensionamento preliminar dos sistemas de bombeio; d) Dimensionamento dos sistemas 
de aquecimento para controle de viscosidade; e) Definição da instrumentação necessária e elementos finais de controle; f) Definição do sistema de 
controle das operações; g) Cálculo dos limites de operação e incertezas esperadas. Foi apresentado um estudo preliminar de investimentos e 
análises econômica-financeira que permitiu concluir a viabilidade de implementação desse empreendimento.
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RESUMO

O hábito do consumo de sucos de frutas e hortaliças processados tem aumentado motivado pela falta de tempo da população em preparar suco 
das frutas in natura, pela praticidade oferecida pelos produtos, substituição ao consumo de bebidas carbonatadas devido ao seu valor nutritivo e a 
preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis. A vitamina C é um agente nutricional e antioxidante, e o estudo da estabilidade da 
vitamina C é de interesse tanto para os produtores de alimentos quanto para os consumidores, pois é um dos nutrientes mais sensíveis às 
condições de processamento e armazenamento. O objetivo desta pesquisa foi determinar o teor de vitamina C através de reações de oxidação-
redução pelo método iodimétrico em amostras de suco de laranja natural, industrializado e pasteurizado, durante um período de seis dias de 
armazenamento, com o objetivo de verificar a degradação de vitamina C, após a abertura do frasco para consumo. Nos resultados obtidos para os 
teores de vitamina C nas amostras de suco de laranja, observou-se que após 6 dias, as amostras tiveram teores de vitamina C inferiores às iniciais. 
As amostras apresentam uma redução no teor de vitamina C de aproximadamente 16,7%; 9,7% e 4,8% para natural, industrializado e 
pasteurizado, respectivamente. Portanto, a informação do rótulo das embalagens dos sucos que deveriam ser consumidos em até 3 dias 
(pasteurizado) e 4 dias (industrializado) após a abertura da embalagem, em relação a conservação do teor de vitamina C, é adequada. Observou-se 
que não há diferença significativa entre os teores de vitamina C nas amostras desde o momento da abertura da embalagem até 24 horas depois, 
com exceção do suco industrializado. Pôde-se observar que, com o passar do tempo, o suco natural apresentou maior redução de vitamina, 16,7%, 
após seis dias da obtenção do suco, não sendo adicionado nenhum aditivo para preservação da vitamina C. Observou-se que o suco pasteurizado 
manteve certa constância em seus teores de vitamina C ao longo dos dias, apresentando uma oxidação mais lenta que as demais amostras, 
comportamento diferente observado no suco industrializado que apresentou uma tendência de alteração de teores dia após dia. Este 
comportamento pode dever-se ao fato do tipo de processo industrial ao qual a amostra foi submetida.
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RESUMO

A preocupação ambiental atualmente tomou rumos como nunca antes na história, devido aos impactos ambientas refletindo cada vez mais na 
sociedade, o meio natural começou a ter novos olhares, visto hoje como ambiente complexo, carregado de vida e interações diretas com o próprio 
homem. Neste sentido, ambientes naturais foram tomando suportes legais que garantem seu equilíbrio ecológico, várias denominações são dadas 
a estas áreas, talvez a mais significativa a de Unidade de Conservação. As Unidades de Conservação (UC’s) são áreas protegidas legalmente, que 
possuem toda a riqueza da natureza, a Estação Ecológica do Sitio Rangedor destaca-se das demais áreas de fundamental importância ambiental no 
Estado do Maranhão, por ser a única unidade de proteção integral que localiza-se no perímetro urbano da cidade de São Luís. Contém entre seus 
diversos bens naturais, pontos de recarga de aquíferos, os quais objetivou-se neste estudo avaliar as condições ambientais nestes pontos no 
complexo do Rangedor, São Luís/MA. Foram realizadas análises ambientais físico-químicas e bacteriológicas em três pontos distintos na Estação 
Ecológica. Analisaram-se os seguintes parâmetros: sólidos totais dissolvidos, salinidade, temperatura, condutividade elétrica, dureza total e pH e 
também avaliaram-se as condições bacteriológicas: coliformes termo tolerantes, totais, os resultados obtidos foram comparados aos parâmetros 
da resolução CONAMA de Nº 357/2005, dos parâmetros analisados, 17,5 % não estavam previstos na CONAMA de N° 357, 40,0 % encontravam-se 
em conformidade com a Resolução e 42,5 % não estavam conforme com os níveis recomendados na mesma resolução. Verificou-se que a 
ineficiência de gestão desta Unidade Conservação é o fator que levou a estes índices de degradação. Fiscalização e educação ambiental se efetivas, 
são medidas que se tomadas, minimizaram tais impactos. Assim como um monitoramento periódico e contínuo com todos os parâmetros exigidos 
legalmente.
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RESUMO

A população inserida ao redor de Parques com remanescentes de Mata Atlântica convive com uma rica biodiversidade. A visibilidade dessa riqueza 
para a população é estratégica para a sua conservação, reprodução e aproveitamento. Uma das formas é contribuindo com pesquisas e, outra é 
com a qualificação dos cidadãos para que se tornem agentes multiplicadores de ações concretas relacionadas ao meio ambiente na sua 
comunidade.  A degradação cotidiana dos Parques e o acúmulo de resíduos traz enorme prejuízo à fauna, à flora, ao ser humano, e aos 
ecossistemas urbanos. As conferencias mundiais de meio ambiente demonstram a importância da preservação ambiental e da formação de 
cidadãos críticos e sensibilizados para atuarem como educadores, agentes ambientais. Levantar informações sobre os resíduos sólidos deixados 
sobre o solo no Parque pelos visitantes, visando classificar e auxiliar o manejo dos resíduos na área pesquisada, por intermédio de um projeto de 
educação ambiental. Quanto a metodologia, optou-se por coletar e classificar os resíduos sólidos deixados no solo na área do Parque Prefeito 
Celso Daniel no município de Santo André – SP pelos visitantes de acordo com a norma ABNT NBR 10004. Quanto à classificação dos resíduos: 
Resíduos classe IIA - Não Perigosos. Os resíduos foram agrupados em quatro categorias: A (papel): Inclui-se papel branco, jornal, listagem, kraft, 
misto, papelão ondulado, sucatas de papelão, tipografia e revistas; B (Ligas ferrosas): inclui-se aços, aos inoxidáveis (liga de cromo), aço liga, ferros 
fundidos, ferros cinzento, nodular e branco; inclui-se cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas; C (plásticos): Inclui-se plásticos recicláveis, como PET, 
PEAD, PVC, PEBD, PP, OS, ráfia, plástico mole, plástico duro, tampas e sucatas de plásticos e  D  (outros) como objetos de madeiras, etc. Nesta 
etapa da pesquisa a caracterização foi elaborada em relação ao tipo de resíduos sólidos não orgânicos e ao perfil do dia que foram realizadas a 
coleta, a fim de compreender “quem” (publico) faz o descarte e sugerir possíveis ações educativas. A pesquisa efetivou 16 coletas de resíduos do 
solo e das trilhas, por meio de caminhadas no Parque por um período de uma hora cada, em dias e horários alternados. Foram coletados 656 
gramas (gr) de plásticos; 383 gr de papeis; 330 gr de metais e; 33 gr de madeira, apresentando predominância de embalagens plásticas, folhetos 
informativos, latas de bebidas e palitos de sorvetes, respectivamente. Durante as coletas observou-se que há no Parque coletores não seletivos 
posicionados adequadamente. A limpeza dos resíduos descartados no solo e das lixeiras é feita, constantemente, pelo setor de manutenção, o 
que, inicialmente, corrobora com a ideia de que os usuários descartavam corretamente seus resíduos. Nas coletas que não coincidiram com o 
trabalho da manutenção foi observado o descarte incorreto pelos usuários do Parque. Nas trilhas próximas as grades que delimitam a área das 
ruas no entorno foi observado o descarte dos munícipes que lançam o lixo para dentro do Parque. A temperatura do dia interfere no descarte, 
menos usuários frequentam o Parque nos dias frios e aparentemente, consomem menos, gerando uma quantidade menor de resíduos associados 
a alimentação, porém os resíduos relacionados com o consumo de cigarros apresentaram praticamente a mesma quantidade, independente da 
temperatura do dia. Conclui-se que o Município de Santo André promove ações educativas nas escolas e parques, o que demonstra não ser 
suficiente para sensibilizar os cidadãos em relação ao descarte adequado dos resíduos; após o monitoramento e análises dos resultados das 
coletas, recomendamos ao Parque a instalação de coletores seletivos, painéis informativos e palestras sobre a temática. O ato de monitoramento 
foi fundamental para identificar os resíduos e nortear o planejamento das ações educativas, por intermédio da parceria com a Universidade.
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RESUMO

O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não vem levando em conta a degradação da biosfera, ela se apropria do 
espaço geográfico para se organizar social e economicamente, domina a natureza, modelando-a conforme o seu interesse.  Inundações, erosão, 
movimentos de massa, dentre outros processos, têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principalmente na Costa Verde do 
Estado do Rio de Janeiro, onde a ocupação e uso insustentável do espaço geográfico é uma realidade e, por isso, o risco ambiental precisa ser 
considerado no desenvolvimento de políticas públicas e planejamento urbano.  Essas consequências poderão ser observadas na bacia do rio Saí, 
localizado no município de Mangaratiba, aonde a ocupação das encostas íngremes vem acontecendo de maneira intensa, nas últimas décadas. A 
intensidade de uso e ocupação de uma bacia hidrográfica está fortemente associada ao nível de impermeabilização do solo dessa mesma região e 
por isso esses aspectos devem ser trabalhados de forma conjunta. O mapeamento das informações é um recurso muito utilizado para tornar mais 
evidente os padrões de uso e ocupação dos espaços. A visualização dos fatos no espaço, melhora a compreensão das interações existentes.  O 
trabalho aqui proposto busca identificar os usos do solo atuais na bacia hidrográfica do rio Saí, em Mangaratiba. Para a realização do trabalho, a 
primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico/cartográfico, com busca de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos 
científicos.  A segunda etapa foi à aquisição das ortofotos, com resolução espacial de 1m, ano de 2013, cedidas pelo INEA e, para digitalização dos 
shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do software de geoprocessamento Arcgis 10.3.   Nessa etapa, foi aproveitada a base 
cadastral, em escala 1:10.000, da Secretaria Municipal de Planejamento de Mangaratiba, produzida em fevereiro de 2012. Para o mapeamento de 
uso e cobertura da terra, utilizou-se procedimentos de segmentação com o algoritmo Mean Shift software ArcGIS 10.3.  A etapa foi o trabalho de 
campo, para o conhecimento da dinâmica espacial da bacia hidrográfica e a real situação de proteção e degradação dos recursos naturais. A bacia 
do rio Saí abrange cerca de 24,27km2, sendo delimitada pelas Serras do Piloto, Mazomba e Sai, entre cotas altimétricas de 600 e 900m.  Na bacia 
hidrográfica do rio Saí a maior parte da área ainda é coberta por uma vegetação de grande porte e localiza-se principalmente nas encostas 
íngremes das Serras do Piloto, Mazomba e Sai.  Na verdade, o uso da terra está fortemente ligado às condições físico-geográficas da área e as 
áreas de florestas localizam-se nos topos das montanhas, nas encostas mais íngremes e nos vales de ordem mais inacessíveis. Por sua vez, a 
vegetação em regeneração, nos seus diferentes estágios, ocupa indistintamente áreas originalmente da Floresta e, por vezes, misturando-se a ela.  
Destaca-se que esta área vem sofrendo um grande processo de pressão humana, principalmente, por meio da expansão das plantações e 
habitações. Próximo à foz do rio Saí localiza-se a sua praia, cercada por uma pequena comunidade homônima, com infraestrutura comercial que 
atende nativos, veranistas e eventuais turistas. Esse dinamismo relativo ao espaço geográfico da área de estudo está diretamente ligado a um 
padrão espacial de ocupação enfatizado pelas dimensões econômicas (relações produtivas entre classes sociais e capital-trabalho) e também uso 
do solo na utilização dos recursos da região, processo que tem se dado no município de Mangaratiba em função dos anéis suburbanos, em torno 
da metrópole do Rio de Janeiro aumentando mosaicos paisagísticos de adensamentos urbanos em função de um processo de urbanização diluído 
em meio a projetos imobiliários à espera de valorização.
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RESUMO

The validation of an analytical method was carried out for the determination of cadmium (Cd) in fish. The method was based on sample digestion 
in a microwave oven and subsequent reading using an atomic absorption spectrometer with a graphite furnace. The factorial design of 
experiments was applied to assess method ruggedness using the methodology of Box et al. [Box GEP, Hunter WG, Hunter JS. 1978. Statistics for 
experiments: an introduction to design, data analysis and model building. New York (NY): Wiley], studying the influence of sample mass, volume 
and concentration of acid used for sample digestion and the volume of modifier used. To study the possible matrix effect in the determination of 
Cd, the standard addition method was also performed. The results were treated using the OLS method. For the normality test a homoskedastic 
distribution was observed for the developed method and the results were adjusted to the statistical model proposed. F-tests and Student’s t-tests 
indicated that there was no matrix effect on the calibration curve between the concentration range 1.0–10.0mgCdl–1. Parameters such as 
selectivity, precision, decision limit, detection capability and limit of quantification were established by the method of standard addition to blank 
samples. The limit of quantification was 6.8mgkg–1. Accuracy, which was evaluated by using a certified reference material, was 107.0%. The 
recovery of the spiked analyte was 93.69% for the concentration of 50mgkg–1. Precision was defined by the coefficient of variation observed 
(Horrat value), estimated in terms of repeatability and reproducibility, and the values were below the limit, which is 2.0. The validation procedure 
confirmed the suitability of the method. A method for determination of cadmium using the technique of graphite furnace spectrometry was 
validated according to the requirements set by the European Union. The validation results indicate that the method is precise and accurate and 
that the limit of quantification meets the criteria set out in Regulation 2007/333/EC. Therefore, the method is suitable for use on official control, 
because the quality and compar-ability of analytical results can be ensured.
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RESUMO

Possuir a Certificação ISO 9001 tornou-se um diferencial competitivo global, este fato provocou uma crescente contratação do serviço de 
certificação (prestado por empresas privadas), serviço sujeito às leis do mercado – incluindo a concorrência. Este fator de concorrência tem 
ultimamente levantado uma questão: Estaria a Certificação à Norma ISO 9001 perdendo credibilidade no Brasil? Ao considerarmos que a 
Certificação foi transformada em referencial de qualidade, a perda de credibilidade colocaria em xeque sua própria existência. Faz-se, portanto, 
necessário um estudo bem estruturado e direcionado para se comprovar (através das ferramentas apropriadas) a existência deste problema – ou 
sua não existência – de forma a garantir esta imperativa credibilidade. Este trabalho faz a exposição de quatro hipóteses, todas defendidas por 
profissionais experientes com relação à Norma ISO 9001, e apresenta pesquisa de dados primários para destacar aquela que melhor traduz o 
cenário nacional. O Doutor Nigel H. Croft – presidente do comitê técnico responsável pela revisão da Norma ISO 9001 – defende a existência de 
mocinhos (good guys) e bandidos (bad guys) na área de certificação, a aparição destes bandidos no final da década de 1990 colocou em risco a 
confiabilidade da Certificação à ISO 9001. A hipótese defendida pelo senhor Croft aceita a existência de organizações que não aplicam seriamente 
os preceitos da norma, mas considera que estes são minoria no universo de organizações certificadoras e certificadas mundialmente. Para o 
Mestre Aldoney Freire Costa – chefe do organismo ligado ao INMETRO responsável pela Acreditação de organizações certificadoras no Brasil – não 
há problema com a credibilidade da ISO 9001. Em sua opinião houve uma queda da aplicação desta certificação provocada pela adesão das 
organizações a normas mais específicas aos seus ramos de trabalho, normas que foram publicadas posteriormente à ISO 9001. A Professora 
Adriana Aparecida dos Santos – instrutora de treinamentos na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – defende que a perda de 
credibilidade é real e é provocada pelas próprias revisões na norma. Estas revisões passaram a exigir um controle cada vez mais brando da sua 
aplicação pelos organismos de certificação, alimentando uma cultura de aplicação mínima em mercados onde a preocupação com a Qualidade 
ainda não está fortemente enraizada. O MBA Anshuman Tiwari – atual responsável pelo processo de consultoria além-mar da unidade do HSBC 
situada no sul da Índia – defende em seu blog que o problema central com relação à aplicação da ISO 9001 é a incorreta interpretação do próprio 
objetivo da norma. As organizações acabam exigindo demais do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), e com esta exigência exacerbada dos 
resultados de aplicação da norma estas organizações acabam por não fazer sequer o que é exigido normativamente. Isto provoca uma má fama 
que exalta os custos de implantação do SGQ e desconsidera os benefícios provenientes da mesma, trazendo descrédito à necessidade de 
certificação. Para validação das hipóteses encontra-se em andamento uma pesquisa veiculada via internet fazendo-se uso da ferramenta 
“Formas”, disponibilizada pelo Google. Foram convidados a participar auditores e outros profissionais que trabalham com a norma, e após 250 
respostas os dados colhidos foram tratados através do programa Microsoft Excel. Resultados parciais demonstram que a certificação ainda é um 
critério confiável de seleção de fornecedores; contudo dois terços dos respondentes consideram que as organizações dão preferência a conseguir 
a certificação em detrimento de implantar um SGQ eficiente, assim como avaliam que as empresas preocupam-se em esconder as não 
conformidades ao invés de trata-las. Conclui-se que algumas organizações não implantam seus Sistemas de Gestão pensando na Qualidade, 
apenas na Certificação; no entanto estas são apenas uma pequena fatia do mercado e não representam uma cultura generalizada.
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RESUMO

O presente trabalho trata da evolução do crédito e da participação dos bancos públicos no total de crédito concedido no Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). Para tal, foi realizada uma pesquisa a partir dos Relatórios de Economia Bancária e Crédito divulgados pelo Banco Central do Brasil 
(BCB) entre os anos de 2008 e 2014. O objetivo da pesquisa é estudar a evolução do crédito e, em especial, a evolução da participação do Bancos 
Públicos nos períodos tratados. O trabalho foi realizado por meio de um estudo de caso do cenário brasileiro, cenário este em que os bancos 
públicos centralizam grande parte das operações de crédito direcionado. Isto é, aqueles destinados a determinados setores ou atividades, 
realizados com recursos regulados em lei ou normatizados. Além disso, cabe dizer que os períodos entre 2008 e 2014 foram escolhidos visto que 
permeiam crises econômicas que possivelmente causaram alterações na política de crédito vigente até então. Entre 2008 e 2009 teve impacto no 
Brasil a crise hipotecária americana do Subprime e o ano de 2014 antecede o ano em que a crise econômica que eclode no Brasil, 2015. Para esta 
análise, os dados foram obtidos nas sessões que tratam sobre a Evolução Recente do Mercado de Crédito e a Decomposição do Spread dos 
relatórios supracitados.  Os dados obtidos foram analisados por meio da Estatística Descritiva. Eles mostraram que entre 2009 e 2011 a oferta de 
crédito teve um crescimento mais expressivo. E, no que diz respeito a participação dos bancos públicos, o ano de 2009 foi o período em que estes 
bancos tiveram evolução mais significativa. Deste modo, concluiu-se que: as funções alocativa, distributiva e estabilizadora do governo, explicitada 
na Teoria das Finanças Públicas, podem ter papel fundamental para reerguer o nível de atividade econômica, especialmente, em períodos de 
recessão; a concessão de crédito é instrumento essencial de intermediação financeira; nos períodos de maior recessão, os bancos públicos 
ampliaram a oferta de crédito mitigando falhas atuando em setores ou períodos não devidamente atendidos pela iniciativa privada mercado 
incentivando a demanda.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da terceirização no setor de saneamento com ênfase nos prós e contras sobre a 
qualidade dos serviços de abastecimento de água. Os procedimentos metodológicos de tal pesquisa tiveram como base a síntese de diversos 
dados do setor disponíveis nos meios de informações Bibliográficas, dados secundários e entrevista aplicada no corpo operacional da Companhia 
de Saneamento do Pará – COSANPA sediada no município de Castanhal. A partir do estudo de caso constatou-se que tais atividades de suporte 
têm oferecido respostas rápidas, práticas e continuas aos problemas que norteiam a atividade fim, tornando-a assim muito mais flexível às 
mudanças e necessidades que surgem no dia a dia. Sendo uma pesquisa de caráter exploratório com análise crítica acerca da terceirização de 
serviços, foi proposta à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, localizada no município de Castanhal, a aplicação de uma abordagem 
técnica sobre os prós e contra que foram constatados nos contratos de terceirização existentes no serviço de abastecimento de água local. Em tal 
trabalho buscar-se-á aferir a qualidade do referido serviço, seus custos e que tipos de aprimoramentos devem ser inseridos nos contratos futuros. 
Inicialmente foi feita uma vasta pesquisa sobre o assunto nos diversos meio de informação disponíveis. Em seguida foi aplicado nos entrevistados 
da COSANPA um questionário com múltiplas perguntas objetivas e subjetivas acerca dos serviços terceirizados, com ênfase nos impactos sentidos 
pela gestão com a terceirização de serviços assim como se ouve ou não mudança no planejamento institucional da Companhia com a chegada de 
tal modalidade.  Nos serviços de Retirada de Vazamentos em Castanhal constatou-se que, de um modo geral, o objetivo vem sendo cumprido a 
contento, mesmo porque é fato que não existem estoques de vazamentos na cidade. Ficou claro que os resultados positivos atingidos em tal 
modalidade têm como base o bom dimensionamento da mão de obra e logística utilizadas, porém poderiam ser bem melhores se, no Termo de 
Referência Técnica que originou tal contrato, tivesse previsto, por exemplo, a manutenção de um estoque mínimo de materiais hidráulicos no 
escritório local da Contratada; a obrigação de a mesma manter uma equipe pronta para atender as demandas de vazamentos nos finais de 
semana, feriados ou em períodos noturnos; um veículo com idade não superior a 2 anos de uso e adequado para transportar com segurança a 
equipe e os insumos necessários; sem contar a fragilidade do contrato por não dispor de recursos financeiros para executar a recuperação de 
pavimentos asfáltico. Ou seja, concluiu-se que o contrato de retirada de vazamentos em Castanhal já evoluiu bastante com os anos, denotando 
resultados comprovadamente positivos, porém, ainda há muitos desafios a serem transpostos até atingir o grau de excelência desejável. De um 
modo geral, ao se analisar os serviços que a Companhia de Saneamento do Pará vem desenvolvendo em Castanhal através dos contratos de 
prestação de serviços na área comercial e na área operacional, ficou bem claro que tal Concessionária tem buscado com tais modalidades 
terceirizadas, nada mais que a dinamização da sua principal finalidade, que é o abastecimento de água dos seus clientes. De um modo geral a 
terceirização de serviços entrou e se fixou fortemente nos variados setores da área de saneamento, tal como tem acontecido a décadas na 
Companhia de Saneamento do Pará em Castanhal. Porém os desafios futuros de tal modalidade continuam e sempre estarão inseridos na sua 
própria essência, nas suas próprias origens, uma vez que ficou bem claro que o sucesso da terceirização de serviços depende única e 
exclusivamente da evolução das suas próprias necessidades.
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RESUMO

A constante ampliação da indústria de shopping centers (SC) no Brasil evidencia sua relevância social, econômica e cultural. Entretanto, o setor de 
varejo e serviços registrou queda em sua atividade e aumento da rivalidade competitiva, refletindo a atual crise econômica enfrentada pelo país. 
Dado a esse contexto competitivo, este estudo busca apontar quais atributos de SC são os mais relevantes, segundo o valor de consumo de cada 
grupo (cluster) de clientes e, assim, contribuir para a literatura acerca do tema e para as ações gerenciais de marketing desses empreendimentos. 
Os estudos atuais sobre o comportamento do consumidor tem uma abordagem mais experiencial, priorizando aspectos sensoriais, estéticos e 
emocionais do consumo. Nos processos de compras estudados sob essa perspectiva irracional, é possível identificar dois tipos de compras: a 
utilitarista, que busca alcançar o objetivo de aquisição de forma prática, otimizando tempo e dinheiro; e a hedônica, na qual almeja-se a 
recompensa da compra com base em escolhas emocionais e espontâneas, privilegiando o prazer. Dessa forma, o comportamento de compra não 
pode ser entendido apenas como uma experiência de compra, pois os consumidores buscam também experiências emocionais. Assim, para 
alcançar seu objetivo, esta pesquisa, de corte transversal e natureza descritiva, foi empreendida a partir de uma abordagem quantitativa, tendo 
como objeto de análise os consumidores dos SC do município de Vila Velha/ES. Por isso, realizou-se um survey, por meio de questionário 
estruturado contendo 40 perguntas, sendo 34 delas baseadas no modelo proposto por Meira (1998), voltadas a medir o grau de importância, 
conferido aos atributos dos SC e as demais, com caráter classificatório. A coleta foi realizada em fevereiro de 2016, com 229 consumidores, por 
meio da ferramenta de pesquisa Survey Monkey. Os dados foram tratados no software SPSS®, com vistas a efetuar os procedimentos de estatística 
descritiva e análise de cluster. Foram encontrados cinco clusters, sendo dois deles predominantes (cluster 1 e 3), distantes 3,19 entre si. O número 
de membros dos clusters 1 e 3 foi de 106 e 114 respectivamente, totalizando 219 participantes. A partir de então, buscou-se identificar os 
atributos que diferenciavam os dois grupos, tendo como base o grau de importância atribuído a eles. O público feminino foi dominante em ambos 
os clusters. O cluster 1 julgou mais importante os atributos: conjunto de estabelecimentos; conveniência; e infraestrutura, ambiente e acesso. Esse 
grupo foi intitulado de Pragmático, posto ser formado por consumidores com valores de compra utilitária, buscando atender suas necessidades, 
geralmente ligadas a vestuário e alimentação, em uma única etapa, com o menor esforço possível. No cluster 3, foi possível identificar 
características ligadas a valores de consumo hedônicos, o que permitiu chamá-los de Recreativo, pois entendem os SC não apenas como um 
centro de compras, mas também como um espaço para entretenimento e interação social e familiar. Esse cluster julga muito importante todos os 
atributos avaliados, sendo aqueles relacionados ao lazer e entretenimento, os que apresentaram maiores médias. Tais resultados sugerem que as 
famílias estão buscando momentos de diversão e socialização nos SC, priorizando o consumo de entretenimento e alimentação. Dessa forma, esse 
estudo contribuiu também para a perspectiva gerencial, pois apontou os aspectos motivacionais para os consumidores de shopping centers. 
Complementarmente, pode-se intuir que, a despeito dos esforços de marketing empreendidos pelos SCs, possivelmente, a insegurança e a falta de 
estrutura pública para entretenimento e lazer nas cidades, também contribuem para que ambos os clusters direcionem seu consumo para esses 
centros.
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RESUMO

Com a globalização e o aumento da concorrência, as grandes empresas voltaram-se para os clientes com o objetivo não só de captar, mas 
principalmente satisfazer e reter clientes. A área de marketing é diretamente responsável por estas estratégias de mercado e hoje temos aliada a 
ela, novas técnicas como o CRM (Customer Relationishp Management) que é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. O mercado de 
concessionárias no DF tem passado por um dos seus momentos mais difíceis no ano de 2015 devido a uma crise financeira na qual o país enfrenta.  
Com tudo isso, o que resta para a concessionária é manter o foco nas vendas, na prestação de serviços, manter a qualidade no atendimento e 
preços competitivos. É o que torna o seu diferencial, é o compromisso em que a empresa tem com seus clientes. É a partir desse ponto em que se 
cria a fidelização com o cliente, é fazer com que o cliente retorne à organização ou a indique.  Não é um processo muito fácil, devido à alta 
concorrência que este setor enfrenta. Há uma grande disputa para se tornar cada vez maior no mercado e para isso, os gerentes deste ramo estão 
sempre em busca de estratégias que possam trazer vantagens competitivas para se manter no mercado. Para fazer o diferencial da concorrência, 
aumentar a clientela e aumentar a participação no mercado, as empresas devem utilizar-se de ferramentas de CRM para planejar e organizar 
maneiras para a fidelização de seus clientes. De acordo com as ferramentas de CRM e fidelização de clientes, esse trabalho tem como objetivo 
geral: Identificar e analisar a percepção dos vendedores da Concessionária Fiat em relação a ferramenta CRM aplicada pela empresa para fidelizar 
seus clientes e os seguintes objetivos específicos: Apresentar os conceitos que sustentam a fidelização de clientes como uma ferramenta de 
trabalho identificando as possibilidades de crescimento dos resultados da empresa mediante a ferramenta de CRM e analisar se os funcionários da 
área de vendas entendem o CRM como uma ferramenta importante para fidelizar seus clientes.    Foram identificadas três hipóteses onde todas 
foram confirmadas pelos entrevistados na H1- foi verificado se a ferramenta CRM é um canal importante para a empresa manter o bom 
relacionamento com o cliente, esta hipótese foi confirmada com 75% dos entrevistados afirmando que entendem que é importante o CRM para a 
empresa no processo de fidelização e que é um canal importante de relacionamento com o cliente. A H2- Verificou se oferecer um atendimento de 
qualidade ao cliente ocasiona uma maior rentabilidade para a empresa e ampliando assim as chances de se fidelizar o cliente e se transformar 
clientes em compradores fiéis são fatores básicos para a fidelização de clientes, esta foi confirmada com 93% dos entrevistados concordando 
totalmente com essa afirmação, e relatando que em relação ao atendimento de qualidade isso é o mínimo que a empresa pode fazer para manter 
possíveis clientes fidelizados e 60% dos entrevistados concordaram que transformar clientes em compradores fiéis há possivelmente chances de 
fidelizar os clientes. Na H3- Foi analisado se o CRM cria padrões de medidas para fidelizar os clientes. A hipótese foi confirmada com 74% dos 
entrevistados concordando com esta afirmação. Os funcionários consideram importante a ligação em que o CRM faz entre cliente e empresa. A 
pesquisa reuniu as características dos perfis dos entrevistados, com o objetivo de identificar a percepção dos vendedores da concessionária Fiat 
em relação a ferramenta CRM aplicada pela empresa para fidelizar seus clientes. Sugere-se que a gerência da concessionária pesquisada analise 
sempre a qualidade do trabalho de desempenho de seus funcionários da área de vendas no fator de relação interpessoal.
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RESUMO

Vem ganhando destaque no cenário acadêmico a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Este fato não se aplica apenas à inclusão de 
disciplinas sobre o tema nos currículos universitários, ou na criação e manutenção de linhas de pesquisa. Cresce em relevância os exemplos 
práticos incorporados na operação dos campi universitários, traduzindo-se na necessidade de sua adaptação aos parâmetros de sustentabilidade 
sugeridos por documentos tais como o “Campus Blueprint for a Sustainable Future”. O referido documento aponta a urgência de tornar os campi 
num modelo de comportamento ambiental através da redução de resíduos e da eficiência energética, em suas operações diárias. Em sintonia com 
esse desafio, vem sendo conduzido, no Campus Nova Iguaçu, da UNESA, um projeto de gestão ambiental, visando à ampliação da percepção das 
pessoas para os desafios socioambientais e para as necessidades de mudanças de hábitos. Nesse sentido, foi eleito como objetivo principal, a 
incorporação da dimensão ambiental nas ações de gestão do Campus Nova Iguaçu da UNESA. Visando contemplar etapas consideradas
intermediárias busca-se: (1) realizar um diagnóstico ambiental do espaço a ser estudado, mediante levantamento e caracterização dos aspectos e 
respectivos impactos ambientais, sociais e econômicos no território; (2) analisar as informações para o reconhecimento da situação ambiental do 
espaço a ser estudado; (3) elaborar indicadores de desenvolvimento sustentável que permitam analisar os impactos ambientais nos meios físico, 
biológico e antrópico (sociais e econômicos); (4) propor ações de adequação que visem o uso racional de água, energia elétrica e a redução da 
quantidade de resíduos. No que tange os aspectos metodológicos, do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois 
envolve verdades e interesses locais, visando à solução de problemas específicos e práticos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois traduz em 
números as opiniões e informações, por meio de técnicas estatísticas. No entanto, deve-se considerar que nem todos os dados são quantificáveis, 
e por isso, a pesquisa também é dita qualitativa, pois a mesma carece da realização de uma observação in situ. Do ponto de vista de seus 
objetivos, é descritiva, pois detalha a situação-problema, suas características e inter-relações, e explicativa, pois busca compreender e estabelecer 
a relação causa-efeito. Conforme os procedimentos técnicos adotados, a pesquisa compreende um estudo de caso, pois envolve um detalhamento 
do fenômeno, possibilitando a compreensão do seu desenvolvimento. Sua estrutura geral pode ser dividida em duas fases principais: Fase I -
diagnóstico das condições ambientais do espaço. Fase II análise e divulgação das informações para reconhecimento. Em síntese, espera-se que, 
levantadas as condições e o cenário principal em que desenvolve o presente trabalho, elaborar indicadores ambientais que auxiliem na proposição 
de ações, bem como na crítica das ações ambientais já existentes. Para tanto, urge a necessidade de envolver nesse processo, não só os 
estudantes, mas conscientizar professores e funcionários técnico-administrativos da importância de suas ações ambientais. Infelizmente, mesmo 
que em fase inicial, a presente pesquisa já identifica algumas dificuldades: (a) um número significativo de funcionários está alheio às questões 
sobre sustentabilidade e julgam que ações que visem à redução do consumo de água e energia têm o único objetivo de diminuir os custos da 
instituição e; (b) boa parte entrevistados não identificam as ações ambientais planejadas pela Direção, acreditando não serem bem divulgadas. Por 
ora, apontamos que os resultados precisam ser percebidos, não apenas nos efeitos econômicos diretamente relacionados aos campus, mas para 
além disso, naturalizar na comunidade universitária sua percepção quanto aos resultados de suas ações ambientais presentes e seus impactos para 
o futuro do planeta e das próximas gerações.
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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de analisar a importância da gestão profissional para o sucesso do empreendedorismo social no Projeto Castelo 
dos Sonhos – ABECAS, realizado na cidade de Castanhal (PA). O estudo parte do princípio de que as organizações não estão no mercado para 
competir a qualquer custo. Na concepção de suas estratégias, elas buscam vantagens competitivas, sim, mas não deixam de lado os interesses de 
todos os sujeitos envolvidos. Uma forma de concretizar esse propósito é pelo sistema de parcerias, no qual empresas com e sem fins lucrativos se 
fortalecem, gerando e agregando valor de forma eficiente e eficaz. A presente pesquisa tem natureza exploratória e descritiva, visando a descrever 
o conceito de gestão, propondo sugestões e questionando os principais obstáculos que inviabilizam a gestão de uma Organização não-
governamental. Foram coletados dados em documentos da organização e também por meio de entrevistas, com roteiro estruturado, junto ao 
gerente geral do projeto e a três coordenadores. Para o tratamento de dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2016. Os documentos foram 
analisados pela técnica de análise documental e as entrevistas, depois de transcritas, foram analisadas com o intuito de confrontar as opiniões dos 
entrevistados, na busca de convergências e divergências de percepções. Os resultados da pesquisa mostram que os gestores da ABECAS 
reconhecem a importância de possuir ou desenvolver o espírito de liderança, comprometimento e hábitos transformadores, alicerçados na 
missão, visão e valores da associação, com o objetivo de melhor atender à demanda dos stakeholders. Outra constatação da pesquisa foi que os 
gestores dominam apenas parcialmente o termo gestão, embora reconheçam que a gestão profissional é importante para o desempenho de 
qualquer organização. As funções básicas de gestão profissional, preconizadas por Drucker, são aplicadas parcialmente. A definição dos objetivos é 
estabelecida em assembleias extraordinárias, no início de cada ano, e segue dentro do planejamento para atender às demandas nos prazos pré-
determinados. Para a avaliação de desempenho das crianças e adolescentes participantes do projeto, a coordenação solicita relatórios de notas e 
frequência para as instituições de ensino às quais eles estão vinculados. Apesar do planejamento estratégico da ABECAS ser realizado de forma 
participativa com todos os stakeholders (comunidade, alunos, membros da equipe e gestores), a gestão encontra barreiras para concretizá-lo, 
devido à escassez de recursos e à falta de estrutura. A solução para captação de mais recursos é buscar parceiros para investir no projeto. Esse 
deve ser um dos pontos mais importantes no planejamento estratégico da associação. Essa prospecção de parceiros pode ser realizada por meio 
da divulgação dos indicadores alcançados. Sugere-se atenção para o planejamento no quesito parcerias/investidor. A aplicação das ferramentas de 
Administração, principalmente do ciclo PDCA, poderá gerar os indicadores que serviriam para demostrar a importância desta organização para a 
comunidade.
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RESUMO

O presente artigo tem o objetivo de analisar quais as melhores estratégias que os gestores devem aplicar nas organizações que atuam no mercado 
exterior quando se depararem com eventuais dificuldades ou instabilidades do mercado global. Os motivos pontuados que podem ser equiparados 
como dificuldades são com relação a variação cambial, analisando seus melhores e piores momentos para atuar no mercado externo; crise 
econômica atual que tem atingido diversas empresas; tributação que são incididas sobre a mercadoria nas transações; logística que inclui todos os 
modais disponíveis para a comercialização internacional; e o mercado externo que pode influenciar diretamente nas transações com acordos ou 
incentivos. Para substancializar tal objetivo, foi realizado uma pesquisa bibliográfica em livros, jornais, revistas e artigos acadêmicos, adquirindo 
todo o conceito com relação ao tema, além de uma pesquisa em empresas que atuam no setor do tema abordado para saber qual o 
comportamento das mesmas diante de possíveis flutuações no mercado. Os dados obtidos corroboram com a importância de se ter um 
planejamento e estratégia de longo prazo. Das empresas analisadas, a maioria se deparou com dificuldades ocasionadas principalmente pela crise 
atual e tiveram que avaliar o melhor meio para se portarem no mercado, mas, todos os fatores analisados, já foram, em algum momento, 
empecilho para a gestão da empresa. Mudanças foram feitas como, cortes de produção, foco em novos produtos e diminuição dos custos, tudo 
isso para amenizar a influência das instabilidades atual. Após o estudo dos dados obtidos, chegou-se à conclusão que é necessário ter uma 
estratégia para gerenciar as empresas mesmo que ela não se encontre em momentos de dificuldades. Ameaças externas que não podem ser 
geridas podem surgir a qualquer momento. A melhor maneira de se enfrentar obstáculos é estando pronto antes que os mesmos apareçam, para 
isso, o gestor tem um papel fundamental direcionando e periodicamente fazendo pesquisas e análises tanto de mercados quanto de outros fatores 
que influenciam diretamente no sucesso da empresa.
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RESUMO

Na sociedade atual, as empresas tendem a se atualizar rapidamente para criar um diferencial competitivo, mas os empregados nem sempre 
conseguem acompanhar e se adaptar. As mudanças de cenários acabam causando um desgaste físico e mental, aumentando cada vez mais as 
exigências e tensões para com os empregados, tornando-os cada vez mais vulneráveis ás doenças ocupacionais. É nesse momento que começam 
aparecer alguns sintomas diferentes do normal correspondentes ao estresse, os empregados passam a ficar desatento ás mudanças, não 
conseguindo exercer o trabalho que lhe foi atribuído, seu desempenho não é mais o mesmo. No corpo humano, a dor indica que algo não está 
normal. E nas organizações, conflitos internos, falta de motivação, baixa rotatividade e queda na produtividade, também podem ser um sinal de 
alerta. Assim como, no ser humano é necessário fazer uma investigação, um levantamento para descobrir do que se trata esta dor, nas 
organizações, também devem ser feitos levantamentos pra saber a causa dos conflitos, procurando meios para solucioná-los.Para que um gestor 
possa ter um grupo de empregados com eficácia, segurança e confiança em sua capacidade, os mesmos devem estar atento aos sintomas, às 
causas e as consequências da síndrome do estresse. O presente artigo tem como tema: Estresse Organizacional: Fatores que interferem nos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA. Seguido do problema: Quais fatores influenciam o estresse na percepção dos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA? Partindo do objetivo geral: Analisar quais os fatores influenciam o estresse nos 
empregados da empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA. Para isso foram levantas as seguintes hipóteses: Os empregados estão mais 
estressados devido a fatores do ambiente de trabalho; os empregados estão mais estressados devido a fatores externos da organização e os 
empregados estão mais estressados devido a fatores nas relações interpessoais. Metodologicamente, estre trabalho adotou o tipo de pesquisa, 
como pesquisa de campo que para isso foi aplicado um questionário quantitativo que foi aplicado na empresa Real Sul Transporte e Turismo LTDA 
no dia 13/10/2015 ás 17hs: 30 min, com 18 afirmativas com as respectivas escalas: 1-Concordo Totalmente, 2- Concordo parcialmente, 3- Não 
concordo, nem discordo, 4- Discordo Parcialmente e 5- Discordo Totalmente, que foi aplicada a 22 funcionários.Constatou-se que os empregados 
da empresa vivem mais estressados devido a fatores do ambiente de trabalho, que corresponde à hipótese de número 1(um) com maior 
percentual de concordância obtendo a maior média aritmética de 56,5%. Situações como sobrecarga de trabalho, falta de equilibro entre colegas 
de trabalho, o não reconhecimento das habilidades e cobranças no ambiente de trabalho, são fatores que mais estressam os empregados. 
Recomenda-se para o combate do estresse, uma maior interação entre os empregados, uma redistribuição de tarefas mais adequada, e ao gestor, 
uma preocupação maior no desempenho dos mesmos.
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RESUMO

A taxa total de empreendedorismo no Brasil atingiu, em 2014, o seu maior índice de todos os tempos. De acordo com a nova pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM-2014), três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a 
criação de um negócio próprio. Em dez anos, essa taxa de empreendedorismo saltou de 23%, em 2004, para 34,5%. Dolabela (1999) e Filion (1999) 
afirmam que, no Brasil, por conta da variedade e diversidade de características atribuídas ao empreendedor, o desenvolvimento de estudos que 
vislumbram a mensuração e o entendimento deste conceito subjetivo, identificando os atributos que contribuem para formação do perfil 
empreendedor, torna-se cada vez mais relevantes. A partir do exposto, pretende-se com este estudo realizar um levantamento da produção 
científica brasileira sobre o perfil empreendedor em periódicos científicos brasileiros. Os dados do presente estudo constituíram-se dos artigos 
publicados em periódicos nacionais entre janeiro de 2010 a outubro de 2015, disponíveis no Portal SPELL (Scientific Periodicals Eletronic Library) 
(http://www.spell.org.br/), em dezembro de 2015. Este estudo pode ser caracterizado, inicialmente, como exploratório, com método quantitativo. 
Esta pesquisa é do tipo documental, visto que o material objeto de estudo são artigos publicados revistas científicas brasileiras. Em um segundo 
momento, a pesquisa assume caráter descritivo. Num primeiro momento da pesquisa, buscou-se qualificar todos os artigos científicos sobre perfil 
empreendedor, disponibilizados no portal. Assim, procedeu-se a filtragem, por busca de artigos sobre o tema em questão, por ano e idioma. Após 
esta abordagem os artigos foram separados para análise. Nestas condições, encontrou-se um total de 14 artigos científicos. Estes 14 artigos 
passaram a integrar a segunda etapa da pesquisa, sendo esta descritiva quantitativa. A partir do levantamento realizado, podemos constatar que 
alguns periódicos apresentam um volume maior de publicações sobre perfil empreendedor. Entre os 14 artigos analisados, 5 deles estavam 
vinculados a dois periódicos: Revista de Administração FACES Journal e Revista REGEPE.  Quanto aos tipos de pesquisa os artigos analisados 
demonstraram que estudos descritivos (85,7%) são os mais utilizados, nos estudos que envolvem o perfil empreendedor. Na pesquisa descritiva 
realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. O levantamento 
demonstrou que os estudos quantitativos representam ampla maioria com 64,3% de participação, enquanto os estudos qualitativos representam 
28,6%. Percebeu-se que questionários são os instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores, o que se justifica pelo fato de este ser o meio mais 
tradicional de se avaliar o perfil empreendedor, estando presentes em 9 estudos dentre o total analisado. Quanto aos assuntos relacionados ao 
perfil empreendedor, podemos destacar que a maioria dos estudos trata de temas tradicionais sobre o empreendedor, sendo a avaliação do perfil 
deste empreendedor o assunto mais tratado na maior parte dos artigos pesquisados (64,3%). Por fim, destacam-se os estudos que buscam avaliar 
o perfil empreendedor de mulheres (14,3%). Considerando-se que o levantamento realizado oferece importantes contribuições para uma maior 
caracterização da produção científica nacional sobre o perfil empreendedor, podemos perceber pelos dados e pela análise feita que existe um 
número baixo de publicações em periódicos brasileiros sobre o tema. Além disso, observa-se que os métodos empregados, resumem-se às 
abordagens quantitativas, o que denota a necessidade de se realizarem pesquisas envolvendo métodos qualitativos e mistos. Outro ponto 
importante constatado, é que o levantamento indica que a produção de conhecimento está pouco voltada tanto para a execução de intervenções, 
e tampouco para impulsionar o desenvolvimento teórico sobre o tema.
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RESUMO

O projeto pretende demonstrar como o aprendizado dos graduandos em Administração, Ciências Contábeis e Direito pode ser impactada com a 
utilização de games, mais especificamente o Game Center da Faculdade Estácio. Os benefícios para os alunos e professores da utilização de games 
e desempenho nas avaliações também são foco desse trabalho. A metodologia usada foi uma pesquisa quantitativa exploratória utilizando o 
método Survey, por meio da elaboração de instrumento de coleta de dados (questionário). Os graduandos da Faculdade Estácio Unidades de Porto 
Alegre foram convidados a jogar nos laboratórios para conhecerem e experimentarem o Game Center, tendo sido usados os jogos O Gestor, para 
as turmas de Administração, Top CFC, para as turmas de Ciências Contábeis, Top OAB e Meus Direitos, para as turmas de Direito. Após os alunos 
responderam o questionário e com os dados organizados foi construída uma base de dados a partir da tabulação dos questionários em planilhas 
onde foram aplicadas técnicas estatísticas, como média, moda, frequências, entre outras. Os resultados parciais mostram, sobre o perfil dos 
respondentes, que 24% tem entre 21 e 25 anos e 23% entre 26 e 30 anos. Estão, na sua maioria, no 3° semestre (35%) e dedicam em média 1h à 
2h de estudo por semana fora da aula. O pouco tempo pode ser explicado pelo fato de a grande maioria dos estudantes da Estácio trabalharem. 
Quando afirmado que “em geral estão satisfeitos com o Game Center e pretendo continuar jogando” 40% dos entrevistados afirmaram concordar 
totalmente e 40% concordam parcialmente com a afirmação, o que indica a aceitação da plataforma. Com a afirmação “estou satisfeito com o 
jogo especificamente que joguei” dentro da sua área, tais como O Gestor, Top CFC, Top OAB e Meus Direitos “e pretendo continuar jogando”, 45% 
concordam totalmente e 37% concordam parcialmente, o que demonstra satisfação com o jogo específico. Quando afirmado que “as questões 
abordadas no game que jogaram têm a ver com o conteúdo de estudo do seu curso” 49% dos respondentes afirmam que concordam totalmente, 
e quando afirmado “as questões permitem uma melhor fixação do conteúdo” 47% concordam totalmente, e ainda “que os jogos permitem testar 
na prática a teoria aprendida em aula” 45% concordam totalmente 37% concordam parcialmente, esses números vão ao encontro da ideia de que 
o game é uma boa ferramenta auxiliar de aprendizagem, e que os alunos o consideram relevante no seu aprendizado. E, confirmando as 
expectativas, quando afirmado “que pretendem continuar jogando o Game Center para aprofundar seus conhecimentos” 43% concordam 
totalmente e 33% concordam parcialmente, o que nos demonstra interesse na continuidade no uso da ferramenta. Já quanto afirmado que 
“pretendo continuar jogando o Game Center para melhorar na competição e buscar a premiação” a maioria não mostrou interesse pelo prêmio. 
Com esses dados, conclui-se, preliminarmente, que há relevância do tema diante da possibilidade de aperfeiçoamento do estudo no ensino 
superior com a utilização de games. A educação não pode ser analisada isoladamente, devemos considerar a sociedade-cultura envolvida e o seu 
momento histórico. Os padrões de comportamento modernos estão mudando, a hiperaceleração e o imediatismo no alcance da informação 
exigem da instituição respostas mais dinâmicas e adequadas. Para acompanhar as mudanças, o ensino superior deve usar novas tecnologias como 
os games, que podem ser relevantes instrumentos de aprendizado que atraem os alunos, tornando o conteúdo mais interessante. Os games 
educacionais possuem facilidade de simulação e tornam o futuro profissional mais preparado (ou menos despreparado) para as tomadas de 
decisões no mundo dos negócios, visto que os games podem recriar situações reais em uma plataforma virtual. O projeto apresenta resultados 
parciais, porém a gamificação deve ser vista como uma ferramenta que auxilia o aprendizado, incentivando os alunos a serem agentes ativos da 
busca pelo conhecimento.
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RESUMO

This paper presents data on the marketing of mineral gems in the state of Pará. This seeks to understand the supply chain sector, to know which 
are the main gems sold in the state and the price of polished parts. The main objective is the analysis and characterization of the mineral species of 
gems, which are marketed in the state in terms of production and sales. The Development Program of Gems and Jewels of Para State (Polo 
Joalheiro São José Liberto) was established in 1988 in order to transform the mineral commodities produced by the sector in the state itself. This 
program introduced opportunity for the marketing of polished gems and jewelry made with stones in the production chain of jewels. The program 
activities cover five municipalities, having in 2015 the registration of 121 goldsmiths, 52 formal jewelry companies, 19 informal and 42 designers, in 
addition to registered artisans in Craftsman House. The artisans add up to more than 750, coming from 43 municipalities of all regions of Pará. In 
regards to marketing, the frequent preference is for the group of silicates, gems that are found in the state. The rock crystal (quartz) is the most 
abundant gem; ranking second is the amethyst, citrine third, together with the opal, malachite, garnet, diamond and others. Some gems are also 
much demanded, but do not have origin in the state of Pará, these are emeralds, sapphires and diamonds. They are produced "on demand". 
However, developments in this area in general are small, require evolution of its production processes, qualified personnel, technological 
innovation and an organized production system. Consequently, the production efficiency is very low, incompatible with the status of the states 
potential. A preliminary assessment indicates shortcomings in the lack of investment, and in the way we produce, which is basically handmade. 
Currently much of the gems are sold raw, many times without fiscal control process. Thus, the state has lower profitability, as the polished parts 
have a higher added value. We conclude that the gemological potential of Pará is among the most important in the country. The quality and 
variety of their gemstones represents an important business opportunity, although its production is very small. It is essential that there is greater 
government assistance, generating sector development policies.
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi caracterizar a gestão da qualidade implementada em uma fábrica de produtos eletrodomésticos em Maranguape, 
Ceará. Como objetivos específicos, pretendeu-se: 1) Levantar como ocorreu o processo de implantação da gestão da qualidade na organização; 2) 
Identificar as motivações que levaram a organização a implantar a gestão da qualidade; 3) Caracterizar como tem sido implementada a gestão da 
qualidade na organização. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva quanto a finalidade. Como estratégia de pesquisa, foi 
aplicado o estudo de caso, sendo a coleta de dados efetuada por meio de entrevista com analista de qualidade atuante na empresa há 15 anos, e 
no cargo, há 5 anos. A unidade de análise foi uma fábrica do setor de eletrodomésticos, situada em Maranguape, Ceará, que atua há mais de 40 
anos no mercado, na produção e comercialização, e possui mais de 400 funcionários. Os resultados revelaram que a implantação da gestão da 
qualidade foi iniciada em departamentos específicos, para depois se expandir para as demais áreas da organização. Como a empresa não possuía 
experiência em gestão da qualidade, contratou uma consultoria para apoiá-la nessa ação. Foi necessário aperfeiçoar o planejamento estratégico 
para viabilizar o processo de implantação, referente à orientação para o cliente. O principal desafio enfrentado foi fazer com que todos na 
empresa trabalhassem em conjunto para o bom funcionamento do processo, sendo constatada forte resistência entre os colaboradores das áreas 
de produção e engenharia. Houve uma participação integral das chefias intermediárias, que demonstraram elevado comprometimento, em 
contraponto com a participação da alta administração, que foi parcial, contribuindo com a definição dos objetivos e políticas de gestão da 
qualidade junto com a consultoria. Houve dificuldade de fazer com que todas as diretorias participassem das reuniões de análise crítica. O sistema 
de gestão da qualidade foi implantado no prazo de 1 ano, sempre com a participação quinzenal da consultoria. As instruções de trabalho foram 
elaboradas pelos gestores das diversas áreas, em parceria com os colaboradores. Por sua vez, os indicadores de qualidade foram construídos 
somente pelos gestores. Com relação às motivações para implantar o sistema, foram destacados, a necessidade de se apresentar no mercado com 
um sistema de gestão certificado, e elevar a qualidade dos produtos e serviços ofertados. Em termos de implementação, foi destacada a utilização 
da metodologia de análise de solução de problemas (MASP), os padrões de performance são definidos com base na análise das melhores práticas 
vivenciadas pelos participantes da organização, e o foco principal tem sido a redução de custos e geração de eficiência na realização das 
atividades. As ações corretivas de qualidade são realizadas com participação parcial dos subordinados. Os processos de auditoria interna são 
realizados trimestralmente e de auditoria externa, anualmente. Conforme a entrevistada, ainda falta um melhor amadurecimento do sistema de 
gestão da qualidade, em termos de geração de valor para o cliente, e adaptação da empresa às mudanças do ambiente externo.
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi caracterizar a gestão da qualidade implementada em Hospital Odontálgico situado em Fortaleza, Ceará. Como objetivos 
específicos, pretendeu-se: 1) Levantar como ocorreu o processo de implantação da gestão da qualidade na organização; 2) Identificar as 
motivações que levaram a organização a implantar a gestão da qualidade; 3) Caracterizar como tem sido implementada a gestão da qualidade na 
organização. O estudo é descritivo quanto à finalidade e qualitativo quanto à natureza. A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, sendo a 
unidade de análise, um Hospital Odontológico de Fortaleza, Ceará, com cerca de 50 funcionários, e 35 anos de atuação no mercado. Para a coleta 
de dados, foi aplicada entrevista com a gerente administrativa da empresa, graduada em administração e pós-graduada em administração 
financeira, que atua há 16 anos na empresa, e 5 no cargo atual. Com relação ao primeiro objetivo específico, os resultados da pesquisa revelaram 
que o processo de implantação da qualidade abrangeu a empresa como um todo, contando-se com o apoio de uma consultoria. A empresa já 
possuía um planejamento estratégico formalmente definido, com uma política de orientação para o cliente, o que contribuiu positivamente para o 
processo. A alta administração participou ativamente da definição de políticas e objetivos da qualidade, e houve um elevado comprometimento 
das chefias intermediárias com a melhoria da qualidade. Entretanto, a análise da situação atual da empresa, no momento inicial da implantação do 
sistema de gestão de qualidade foi realizada somente pela alta cúpula e demais gestores, sem maior envolvimento dos colaboradores do nível 
operacional. Dentre as dificuldades apontadas no processo de implantação, foi vencer a resistência dos colaboradores, buscando convencê-las da 
importância da mudança e conquistar maior adesão. Durante a implantação, o destaque foi para a análise dos processos, onde foi constatada a 
existência de retrabalho, e a realização de pesquisas junto aos clientes para levantar reclamações, elogios e sugestões de melhorias. Verificou-se 
ainda que as instruções de trabalho e indicadores de qualidade foram elaborados pelos gestores, não sendo realizados em parceria com os 
colaboradores. O principal foco a ser alcançado com a implantação foi a eficiência, seguido pela redução de custos e geração de valor para os 
clientes. Esse resultado foi alcançado, principalmente, com a padronização do atendimento. Os benefícios gerados foram a satisfação dos clientes, 
melhoria da capacidade de resolução de problemas, e clareza no atendimento. Respondendo ao segundo objetivo específico, as principais 
motivações para a implantação do sistema de gestão da qualidade foram as exigências do mercado e necessidade de aumentar a satisfação dos 
clientes. Quanto ao terceiro objetivo específico, constatou-se na implementação, busca de flexibilidade para mudança nos procedimentos de 
trabalho, focando o melhor atendimento do cliente; os padrões de performance são definidos com base na análise das melhores práticas 
vivenciadas pelos participantes da organização; os gestores de cada área analisam e tomam decisões sobre as necessidades de ações corretivas de 
qualidade em parceria com seus subordinados; para integrar os clientes no processo, a empresa criou um programa chamado "momentos da 
verdade com o cliente", onde a clientela destaca pontos positivos e negativos de cada área da empresa.
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RESUMO

Em 2014, o governo federal alterou a lei do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante), dificultando ou mesmo restringindo o acesso de 
estudantes ao financiamento dos seus estudos.  A questão tema do estudo, é qual o impacto que este fato terá na captação e retenção dos alunos 
da Estácio BH. Especificamente, busca-se levantar e analisar os dados referentes à matrícula, renovação e evasão antes e após as novas regras do 
FIES, a partir de entrevistas e informações fornecidas por banco de dados e sistemas da instituição; levantar a percepção do aluno quanto ao 
impacto do corte do FIES na intenção de renovação da matrícula e sua retenção, por meio de questionários auto respondidos; fazer uma 
comparação destes dados antes e após a situação problema; averiguar se o programa PRAVALER ou outros programas de financiamento estudantil 
têm sido uma alternativa viável de crédito ao aluno; e por fim, averiguar alternativas para fornecimento de crédito estudantil e ações de retenção 
de alunos. A pesquisa tem abordagem qualitativa e quantitativa no levantamento e análise de dados. O projeto está em andamento. Até o 
momento foram realizadas entrevistas com pessoas do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – unidade Prado, ligadas aos departamentos 
financeiro, acadêmico e de retenção, para o entendimento da situação atual dos níveis de captação e retenção de alunos e os reflexos da lei do 
FIES nestas variáveis. Os resultados parciais, obtidos por meio das entrevistas, referem-se aos índices de evasão e os motivos subjacentes, bem 
como índices de captação e retenção de alunos. Em entrevista à gestora acadêmica da unidade Prado foi evidenciada evasão dos alunos no 
período compreendido na análise da pesquisa, porém a instituição Estácio tem apresentado ações de reversão e retenção por meio de estratégias 
tais como Bolsa Direção, Compromisso Estácio, Perdão da dívida, crédito universitário PRAVALER. Quando questionada sobre o impacto que o 
corte do FIES teve na instituição, a gestora relata que o impacto é sentido em um pequeno aumento na evasão, porém o impacto é pequeno 
devido ao ingresso de recursos obtidos por meio dos investidores da instituição que equilibra esse déficit. Acrescentou que a evasão tem outros 
motivos além do corte do FIES. Várias ações têm sido realizadas no sentido de elevar os índices de satisfação dos alunos, e, por conseguinte 
alcançar maiores índices de retenção.  A partir de informações de planilhas de dados obtidas em entrevista, analisou-se os dados no período entre 
04/2015 e 12/2015, com um total de 706 registros. De acordo com esses dados, 2% desses alunos tinham o FIES e o perderam; 8% são alunos que 
tentaram realizar a contratação, porém, foram recusados; 78% (550) cancelaram ou trancaram a matricula por outros motivos. No período 
ocorreram 12% (84) de reversão. A partir de dados do setor financeiro, identificou-se uma evasão em 2014 de 533 alunos. No ano de 2015 até a 
data da entrevista (dezembro de 2015) já atingia a marca de 622 alunos, alta de 17%.  No segundo semestre 2015.2 foram abertas 58 vagas para 
bolsas de ampla concorrência para os cursos oferecidos, antes do corte a quantidade de bolsas do programa FIES oferecidas era ilimitada. De 
acordo com os novos critérios do programa estudantil no período de 2015.1 foram realizados 1.431 aditamentos; em 2015.2 ocorreu apenas 
1.279, uma queda de 10,5% após o corte do FIES. Partindo para a fase quantitativa junto aos alunos, no dia 13/04/16 foi aplicado o pré-teste do 
questionário a uma amostra de 40 estudantes do curso de Administração da Estácio BH. Após o pré-teste, apenas algumas mudanças foram 
realizadas a partir das percepções alcançadas, resultando em uma versão final do questionário que consta de 16 questões. A etapa subsequente 
será a aplicação do questionário a uma amostra de estudantes dos três principais cursos beneficiados com bolsas do FIES (Administração, 
Gastronomia e Educação Física) e proceder às análises pertinentes.
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RESUMO

Concebido a partir da dicotomia entre uma os aspectos reais e estéticos da Amazônia, a marca Amazônia foi gerada para adicionar valor 
mercadológico a produtos e serviços de diversos ramos do mercado global. Através de pesquisa bibliográfica e documental de fontes públicas, este 
artigo discute questões pertinentes ao contexto social, econômico, cultural e ambiental, sobre os impactos multilaterais da utilização da marca 
Amazônia para a própria região tradicional regional. Considerando sua utilização no eixo global a "Marca Amazônia" possui características que 
contribuem para difusão da cultura local, gerando o intercâmbio entre a população regional e o resto do mundo, fazendo-se fundamental na 
mobilidade econômica da Amazônia. Atraindo recursos para sua preservação e para pesquisa sobre seus ilimitados elementos, a Amazônia 
desenvolve-se em grande parte por recursos externos, contribuindo então com grandes avanços nas áreas da saúde e indústria. O presente 
trabalho tem como principal objetivo Investigar os impactos multilaterais da difusão e utilização e do Marketing verde por organizações globais 
para a Amazônia. Pretende-se com a pesquisa analisar os fatores econômicos, sociais culturais e ecológicos da região amazônica, que 
possivelmente sofrem efeitos positivos e negativos da utilização da marca Amazônia, sob as hipóteses de geração de emprego e renda, aumento 
da visibilidade positiva para a cultura regional, atração de investimentos externos em pesquisa e preservação dos recursos naturais e em outro 
aspecto desapropria a Amazônia de sua população tradicional. A metodologia de pesquisa foi baseada na pesquisa bibliográfica e coleta de dados 
documentais disponíveis em fontes de domínio pública. A pesquisa foi inspirada em definições de autores da região amazônica, através de seus 
respectivos trabalhos científicos atualizados e munidos da lateralidade das informações referentes à realidade regional, apresentando e, 
sobretudo analisando os dados de agentes que tem vivenciado as transformações na realidade social, econômica, ambiental e culturais da 
Amazônia. A Amazônia oferta uma infinita perspectiva de elementos imaginários agregados a valores estéticos para espetacularização de produtos 
ou serviços, engrossados pela utilização de animais, cores, frutos, sons, sabores e a cultura indígena para conceber produtos competitivos no 
mercado global, enquanto desproporcionalmente há poucas pesquisas e investimentos dado a gigantesca perspectiva de respostas relacionadas 
aos recursos naturais presentes na Amazônia. Devido à imensidão geográfica e biodiversidade infinita, os recursos amazônicos representam 
perspectiva de respostas relacionadas a diversas outras áreas do conhecimento, principalmente as da área da saúde. Se por um lado há uma 
exploração excessiva dos elementos estéticos relacionados à Amazônia, por outro, o intercâmbio com a população tradicional amazônica gera 
consequentemente a exportação de matérias que integram os produtos globais, gerando um indicio de mobilidade econômica local. A difusão de 
produtos munidos da marca Amazônia é favorável no sentido econômico por atrair desenvolvimento do mercado de intercambio dessas matérias 
com outras culturas, atraindo os recursos necessários para custear o empreendedorismo dos profissionais locais. Os recursos atraídos para a 
preservação e pesquisa são corriqueiros ao desenvolvimento da Amazônia, pois estes são objetivos e encontram sua finalidade sem o empecilho 
das barreiras burocráticas como ocorridas com o dinheiro público proveniente de tributos do estado brasileiro. O volume de dinheiro aplicado por 
outras nações e entidades não governamentais promove a geração de conhecimento sobre os recursos existentes na região amazônica. Portanto a 
Lei n.º 9.279/96 sobre a propriedade industrial que garante a proteção dos direitos dessas propriedades não se aplica a "Marca Amazônia", pois 
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RESUMO

Este estudo tem por objetivo verificar a percepção sobre sistema de gestão ambiental dos gestores de meios de hospedagem no município do Rio 
de Janeiro. Nesse sentido, emerge a seguinte questão de pesquisa: como a gestão ambiental está sendo explorada pelos praticantes e pelos 
acadêmicos de Turismo e Hotelaria? O objetivo geral deste trabalho é identificar como a gestão ambiental está sendo percebida por estes sujeitos 
de pesquisa. Após a fundamentação teórica, a técnica empregada para a coleta de dados foi à entrevista longa, embasada num roteiro de 30 
tópicos onde foram feitas entrevistas com 13 sujeitos (gestores de meios de hospedagem de grande porte, gerentes-proprietário de hostels e 
professores de turismo e hotelaria) que duraram entre uma e duas horas, com duração média de 1 hora. O critério adotado para a escolha dos 
sujeitos foi: a) meios de hospedagem de médio e grande porte – 4 gestores; b) hostels que participam de um projeto de turismo sustentável – 4 
proprietários; c) academia – 3 professores de turismo e hotelaria durante uma pesquisa de campo realizada entre os dias os dias 18 de maio e 10 
de junho de 2015. Inicialmente, elaborou-se o roteiro de entrevista que foi constituído a partir de perguntas iniciais e blocos de temas diretamente 
relacionados aos objetivos centrais da pesquisa e que foi submetido a três pré-testes, após este período, o roteiro foi definido e aplicado nesta 
pesquisa. As categorias à priori definidas pelo grupo de pesquisadores, dentre outras, foram: Grau de envolvimento, SGA, Educação Ambiental, 
experiência profissional. Também foi considerada uma metodologia de pesquisa flexível por ocasião da entrevista, permitindo a condução da 
mesma com certo grau de liberdade dentro da pertinência temática. Permitiu-se o surgimento de categorias oriundas do discurso do informante, 
as categorias emergentes que foram confrontadas com a teoria após análise. A metodologia aplicada no estudo é classificada como exploratória e 
qualitativa utilizando como instrumento de análise o software Atlas Ti. A análise do resultado das entrevistas realizadas foi observado à luz da 
análise de conteúdo e demonstra que os sujeitos revelam estar desinformados sobre o gerenciamento de um sistema de gestão ambiental em 
meios de hospedagem e assuntos específicos relacionados às questões ambientais; Possibilita ainda evidenciar que existe uma relação direta entre 
um discurso politicamente correto frente às questões ambientais dos sujeitos entrevistados. Os resultados ainda permitiram identificar que as 
práticas realizadas nem sempre refletem o discurso dos entrevistados quando o assunto é a responsabilidade com o meio ambiente e que existe 
uma relação desalinhada entre a percepção ambiental e as intenções de conduta dos gestores de meios de hospedagem, além de outras 
constatações. Em síntese, para que a percepção ambiental desses gestores seja efetiva, propõe-se a relação de redução de custo gerada pela 
gestão eco eficiente dos meios de hospedagem, sensibilização para funcionários e hóspedes através da educação ambiental.
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RESUMO

Este artigo apresenta a inovação como fator principal para o empreendedorismo, ou seja, apresenta o empreendedorismo como a criação de algo 
novo a partir da identificação de uma oportunidade, demostrando que para os varejistas, o empreendedorismo não é igual aos outros, pois para 
cada ramo que se deseja seguir tem o seu diferencial. Com o estudo de caso e a entrevista feita em uma loja de varejos de castanhal, analisou-se 
que para se manter no mercado, o empreendedor deve ter cuidado em relação à parcerias, pois é ai que entra o processo de pesquisa constante e 
a excelência que o empreendedor deve ter com estratégias e métodos para se tornar uma empresa da logística de competência ao serviço ao 
cliente. O objetivo da pesquisa é analisar a importância das inovações empreendedoras no setor da área logística, tendo em vista quais os 
métodos que os empreendedores usam para inovar e examina-los para verificar os resultados que os empreendedores têm depois que implantam 
as inovações. A inovação nessa área é essencial para o aprimoramento da loja com base a fluxo de conquistar clientes, onde percebe-se que com a 
implantação de tecnologia, produtos e serviços de qualidade, condições de pagamentos satisfatórios e preços percebidos como justo, é essencial 
para o desenvolvimento logístico atraindo clientes e realizar a expansão no mercado varejista. De acordo com pesquisas, métodos mais adotados 
na inovação no setor logístico foi concluído, implantação de tecnologia, ambiente confortável e o diálogo de compromisso ao cliente com base a 
referência de produtos inovadores e que é de necessidade do cliente, que são fatores que influencia na satisfação dos clientes, fatores que são 
essencial para inovação empreendedora na área logística. Embora esteja se em uma época em que ser empreendedor é quase um imperativo, é 
muito importante lembrar que por trás das novas que vêm revolucionando a sociedade, existe muito mais do que visão de futuro e talento 
individual. Análise, planejamento estratégico-operacional e capacidade de implementação são elementos essenciais no sucesso de 
empreendimentos inovadores. O papel do empreendedor foi sempre fundamental na sociedade. Então por que o ensino do empreendedorismo 
esteve se intensificando somente recentemente? O que é diferente do passado? A diferença é o avanço tecnológico, que requer um número muito 
maior de empreendedores. A economia e os meios de produção e serviços também se sofisticaram, de forma que hoje existe a necessidade de se 
formalizar conhecimentos, que eram apenas obtidos empiricamente no passado. Portanto, a ênfase em empreendedorismo surge muito mais 
como consequência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não é apenas um modismo. A competição na economia também pressiona novos 
empresários a adotar paradigmas diferentes.
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RESUMO

Sustentabilidade é o princípio que assegura que nossas ações de hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis 
para as futuras gerações. O desenvolvimento sustentável é proposto pelos governos e líderes corporativos como solução para uma grande gama 
de problemas que agora estão começando a fazer parte da pauta internacional (ELKINGTON, 2012). Improvável atingir um ponto em que todo o 
planeta compartilhe de um conjunto de valores, mas tenderemos a uma convergência em torno de um pequeno conjunto comum (ELKINGTON, 
2012). O estudo analisa as práticas sustentáveis e a compreensão da sustentabilidade a partir da percepção e importância atribuída aos princípios 
de sustentabilidade identificadas por tais sujeitos em seu ambiente quotidiano. Para tanto: a) traçar o perfil sócio demográfico dos respondentes 
2). Identificar as práticas de sustentabilidade realizadas pelos sujeitos, familiares e entorno, de acordo com sua percepção do construto; 3) 
descreve a percepção e o grau de importância atribuída aos princípios de sustentabilidade por tais sujeitos. O presente estudo é um levantamento 
de natureza descritiva e quantitativa, que procura mensurar os conhecimentos revelados pelos dados coletados na investigação. Quanto ao tempo 
a abordagem é transversal. A investigação aconteceu em Escola pública de Ensino Médio, em Fortaleza (CE) no período de 2016/1. A População do 
estudo se constituiu de alunos do ensino médio efetivamente matriculados, professores, servidores e comunidade local. A população do estudo 
representou um contingente aproximado de 400 pessoas abordadas, e com aplicação de survey, tabulado com auxílio do software sphinx e 
analisado com uso de estatística descritiva. Os dados mostram retorno de 214 respondentes, mais de 50% da população abordada. A maior parte 
são estudantes de até 17 anos (69%), solteiros (83,6%), homens (53,5%, religião cristã (84,5%) moram com a família (90%) tem renda familiar 
entre 1 e 5 salários mínimos, mas apenas 20,7% dos estudantes trabalham. Quanto às práticas de sustentabilidade, os respondentes informaram 
que realizam principalmente a economia de água (21%) e a coleta seletiva do lixo (24,8%) e em seu discurso mencionaram reiteradas vezes as 
palavras Lixo (108), Água (81) e Economia (65) o que mostra a possibilidade de mais representatividade nessas ações. As práticas sustentáveis 
percebidas como realizadas pelos vizinhos e família envolveram discurso semelhante às suas próprias ações, mas em menor escala e com 
acréscimo da economia de energia. As principais fontes de informação sobre sustentabilidade são: a escola (39,7%) e a televisão (28%). Em menor 
escala vem a internet (7,5%) e jornais (5,6%). Quanto aos princípios de sustentabilidade estabelecidos pela ONU, pode-se afirmar que apenas 24% 
dos respondentes declararam efetiva percepção dos princípios garantidores dos Direitos Humanos à sociedade. Já sobre os princípios que 
asseguram o Direito ao Trabalho, menos de um terço dos respondentes consegue perceber de fato tais diretrizes e da mesma forma, os princípios 
de sustentabilidade ambiental foram apontados por 32% como efetivamente adotados no âmbito da sociedade brasileira. Em contrapartida a essa 
baixa efetividade o uso das diretrizes de sustentabilidade foi considerado de alta importância por 65% dos respondentes. Por fim, os princípios de 
sustentabilidade que orientam para as práticas contra a corrupção foram percebidos como uma ação forte da sociedade, contudo, a importância 
atribuída foi de apenas 59,4%. Pode-se concluir que a compreensão da sustentabilidade parece estar mais atrelada à dimensão ambiental, razão 
porque as práticas apontadas privilegiam racionalização de recursos. Os princípios globais de sustentabilidade possuem baixa visibilidade com um 
agravante de que as ações de transparência institucional foram vistas com menor importância, o que recomenda aprofundar a investigação nesse 
sentido.
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RESUMO

A qualidade de vida no trabalho (QVT) afeta diretamente a vida dos indivíduos e, consequentemente, os resultados dentro das organizações. Este 
trabalho objetiva caracterizar a QVT numa empresa no que se refere à aplicação de práticas de qualidade de vida para a melhoria do bem estar 
coletivo, identificado através satisfação dos colaboradores diante destas. O universo da pesquisa de campo concentrou sete colaboradores 
efetivos do setor administrativo de uma empresa no segmento da construção civil. O método de coleta de dados deu-se através de um 
questionário de perfil sociodemográfico, aliado a "Escala de avaliação da qualidade de vida no trabalho" de acordo com o modelo de Walton, 
versão adaptada. Os pressupostos teóricos desse trabalho, se baseiam nos estudos de Walton (1973) que pode ser considerado um dos 
precursores de uma abordagem científica de QVT. Verificou-se satisfação na maioria dos entrevistados nas seguintes categorias: desenvolvimento 
de capacidade; integração social na organização; constitucionalismo; trabalho e espaço total de vida. Nas categorias de insatisfação, destaca-se: 
compensação justa e adequada; condições de trabalho; oportunidade de crescimento e relevância social do trabalho. Mediante as análises 
realizadas acima, pode-se observar que em quatro categorias a organização obteve sucesso, e em quatro, obteve a insatisfação da maioria dos 
entrevistados. Os resultados obtidos demonstraram que apesar da empresa estudada, não possuir um programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
ou mesmo uma estratégia direcionada a este fim, esta foi avaliada positivamente em diversas categorias propostas neste estudo. Percebeu-se que 
o índice de satisfação é quase que unânime. Isso mostra que os colaboradores sentem de fato que o clima organizacional interno é satisfatório e 
que de fato sentem-se valorizados dentro da empresa. Observa-se, assim, que a qualidade de vida no trabalho desta organização é satisfatória, 
tendo em vista que das 39 áreas questionados aos participantes, apenas quatro foram consideradas insatisfatórias. Recomenda-se que novas 
técnicas de gerenciamento de pessoas, desenvolvimento de atividades, sejam aplicadas, para se obter de maiores resultados positivos.
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RESUMO

Esta pesquisa utiliza ferramentas treinamento e capacitação empresarial utilizando de Realidade Aumentada (RA), para que as organizações 
consigam repassar com maior facilidade, conhecimentos e habilidades internas da empresa. As empresas hoje têm dificuldade de repassar estes 
conhecimentos entre seus colaboradores, por isto, este trabalho procura encontrar soluções para isto. Desta forma, a pergunta do problema de 
pesquisa se remete a seguinte questão: “como é possível utilizar ferramentas de vide tutoriais e Realidade Aumentada de forma que possibilitem 
que colaboradores aprendam conhecimentos e habilidades práticas? Os objetivos propostos são: fazer um levantamento das tecnologias 
disponíveis; apresentar um protótipo de um treinamento; escolher melhores técnicas para realizar os treinamentos e capacitações virtuais. A 
metodologia adotada inclui a pesquisa exploratória e descritiva e a pesquisa bibliográfica. Houve também a prototipagem para a execução dos 
testes de vide tutoriais que foram aplicados em um grupo de alunos universitários, junto com questionários. As análises quantitativas foram feitas 
com planilhas e gráficos e as qualitativas junto com a observação. Os resultados mostraram que 92% dos participantes acham que se tem um bom 
aprendizado com vide tutoriais, mas que a Realidade aumentada ainda tem muitas barreiras técnicas para serem superadas, porque 30% dos 
alunos que baixaram o aplicativo teve problema de executá-lo com a rede local. Levantou-se também, que 51,85% usam Sistema Operacional 
Android . Os resultados das tecnologias apontaram que a plataforma Unity se mostrou a melhor opção para o desenvolvimento de aplicativo de 
RA, combinada com softwares Blender e o uso de dois pacotes de plug-ins, com todas as funções necessárias para criação indo que foram 
encontrados vários tipos de plug-ins para a criação do aplicativo, como o Vuforia Developer (desenvolvido por PTC Inc.), e o Artoolkit 
(desenvolvido por DAQRI Technologies). Foi obtido êxito durante o uso do Artoolkit dentro da plataforma Unity com a utilização da linguagem em 
Java Script. As conclusões mostram que a aceitação por parte dos usuários é grande, onde 74,07% dos entrevistados baixariam o aplicativo para 
novas experiências, mas que tecnicamente muita coisa deve ainda ser tratada, no que diz respeito às ferramentas e técnicas. Também foi possível 
concluir que a plataforma Unity torna-se um grande ferramental para o uso de treinamentos e capacitações em 3d com o uso de óculos de 
Realidade Virtual, como Rift, Hololens ou mesmo Google Cardboard. Este trabalho apresentou sólidas conclusões de que é possível melhorar 
significativamente a disseminação do conhecimento utilizando os vide tutorias associados a ferramentas de Realidade Aumentada de forma que 
não somente conhecimentos teóricos podem ser repassados, mas habilidades técnicas como manuseio de ferramentas podem ter uma 
significativa importâncias nas capacitações empresariais.
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RESUMO

A inovação tornou-se um imperativo na vida das organizações e da sociedade no final do século passado. Em consequência, o Brasil buscou o 
aprimoramento de seu sistema de gestão em inovação. Cabe ainda destacar a modesta posição brasileira no ranking de inovação mundial e a 
dificuldade em inserir a inovação em redes interativas e compartilhadas, elemento vital para eficácia. O presente estudo teve como objetivo 
principal analisar cinco parâmetros que compõem o Sistema de Inovação Brasileira (SNI), sendo eles: Ranking internacional de Inovação, 
quantidade de empresas inovadoras do setor de transformação, dispêndio financeiro aplicado à inovação, a projeção econômica brasileira, o 
número de mestres e/ou doutores bem como sua produção científica.  O estudo teve como objetivos intermediários: Apresentar os conceitos do 
SNI, coletar dados secundários em base de dados de quatro Órgãos Oficiais, IBGE, CAPES, BLOOMBERG e UNESCO e discorrer sobre o fenômeno à 
luz da análise descritiva, abordando medidas de posição e dispersão e inferir possíveis hipóteses e análises probabilísticas mediante estatística 
inferencial. Os dados foram analisados através do programa de análise estatística IBM SPSS. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
tem o objetivo de transformar a Inovação em componente estratégico do desenvolvimento econômico e social do Brasil. A primazia do tema, 
abordado no plano de intenções do Poder Executivo Federal, confere a dimensão da relevância em se analisar tal fenômeno. A seguir, o trabalho 
será estruturado de um referencial teórico, no qual apresentar-se-á conceitos e dados sobre o fenômeno; metodologia, na qual apresentaremos a 
estratégia de pesquisa; tratamento dos dados, no qual serão apresentados os cálculos e análises estatísticas e conclusões gerais. A pesquisa, 
descritiva, exploratória, quantitativa, foi delimitada às atividades inovativas da indústria de transformação, a fim de tornar a pesquisa factível e 
pesquisável, conferindo maior poder analítico. Na análise descritiva foram utilizados os dados das empresas que inovaram em produtos novos 
para o mercado nacional em cada ramo da atividade da indústria de transformação. São 44 segmentos da indústria de transformação, o IBGE 
analisou todos os 44 segmentos com o número total de 144.212 empresas. A inovação enseja a relação com impacto econômico, o qual traduz-se 
em vantagem competitiva e lucratividade. Ao longo do estudo descreve-se o baixo investimento das empresas brasileiras em P & D, a maneira 
como se lançam à inovação, a dependência deste setor dos investimentos públicos e a importância em se avançar nas atividades inovativas para 
criar um crescimento econômico sustentável para o Brasil. Na análise descritiva, pode-se descrever que existe uma dificuldade maior em se 
introduzir uma inovação em âmbito nacional. Apenas 4% das empresas da população da pesquisa implementaram inovações em âmbito nacional, 
não obstante apenas 11% das empresas desenvolveram atividades em P&D, isso mostra a inibição do empresariado nas atividades inovativas e a 
consequente retração competitiva do mercado brasileiro. Nota-se uma dispersão considerável, coeficiente de variação (Cv = 78,7%) dentre os 
diversos segmentos que integram a indústria de transformação, portanto encontram-se realidades inovativas bem distintas no setor de 
transformação. Fundamentado nesses dados analisados inferencialmente, conclui-se que é pouco provável um segmento do setor ter uma 
performance igual ou superior a 75% do melhor desempenho considerado, retirando-se outliers, reforçando o caráter dispersivo desse setor 
produtivo. Portanto diante do cenário de crise econômica que se desenha para o ano de 2015, utilizando-se da estatística inferencial, aos 95% de 
confiança, há evidências para inferir que a média de empresas inovadoras em âmbito nacional no
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RESUMO

A contabilidade vem cada vez mais evoluindo mediante as inovações advindas dos negócios, da tecnologia da informação e da própria evolução da 
ciência e das práticas contábeis.  Sendo assim, as práticas de prospecção e retenção de clientes também evoluíram, tornando o processo mais 
dinâmico. E, para acompanhar a rapidez com que os processos são realizados, as empresas contábeis precisam de um conjunto de estratégias que 
norteiem todo o seu percurso em busca dos novos clientes. Essas estratégias são seguidas de ações que geram resultados acima da forma 
tradicional de fazer negócios, porque têm um alcance mais segmentado, onde os gestores podem atingir o seu público-alvo através das 
ferramentas que o marketing digital disponibiliza. As empresas de contabilidade devem buscar, a todo momento, a satisfação das necessidades 
dos seus clientes, possuindo o marketing digital uma importante parcela na forma como essas empresas se relacionam com o seu mercado 
consumidor. Neste sentido é que as ferramentas do marketing digital vieram para influenciar na forma como se prospectam e retém os clientes. 
Assim, as empresas de contabilidade conseguem ser mais competitivas e agregar mais valor ao mercado consumidor. Este artigo busca responder 
a seguinte indagação: como a utilização de ferramentas do marketing digital pode influenciar na prospecção e retenção de clientes de empresas 
contábeis? O objetivo geral deste trabalho é analisar qual a influência que as ferramentas do marketing digital exercem na prospecção e retenção 
de clientes de serviços contábeis. A pesquisa parte da seguinte hipótese: a utilização de ferramentas do marketing digital em empresas de 
contabilidade pode influenciar na forma com que a organização prospectaria e reteria os clientes. O assunto em estudo é justificado pela sua 
importância, pois um dos problemas que as empresas de contabilidade mais relatam é conseguir clientes, e clientes qualificados. A internet já vem 
sendo vista como um canal de comunicação e disseminação de informações entre pessoas de diferentes níveis, e mudando a forma como 
organizações e clientes se relacionam. E nessa pesquisa é estudado como o marketing digital pode apresentar ferramentas que auxiliem as 
empresas de contabilidade a inserirem-se na era digital. Portanto a contribuição desse trabalho é de grande valia, pois são analisadas empresas na 
prática, nas quais as ferramentas influenciam na prospecção e retenção de clientes contábeis. No que se refere aos métodos empregados nesse 
estudo, quanto aos objetivos, foi uma pesquisa exploratória e explicativa; visto que, na pesquisa exploratória, as ferramentas do marketing digital 
são um tema um pouco abordado no meio acadêmico; é explicativa porque visa analisar a influência que as ferramentas exercem na prospecção e 
retenção de clientes de serviços contábeis. Quanto aos procedimentos, foi bibliográfica e documental. Bibliográfica, pois possui como base 
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas etc. Documental, pois analisou alguns documentos que comprovam a veracidade 
das informações atribuídas a este estudo. Foi realizado um levantamento ou survey onde se aplicou um questionário com questões de respostas 
fechadas com 40 gestores de empresas de contabilidade, afim de analisar a influência que a utilização das ferramentas do marketing digital exerce 
na prospecção e retenção de clientes. Sobre os orçamentos no marketing digital, 41% dos executivos pesquisados disseram que aumentarão seu 
orçamento em marketing digital de 25 a 50% nos próximos dois anos, 35% aumentarão seu orçamento de marketing digital de 50 a 100%, 16% 
aumentarão em mais de 100% nos próximos 2 anos. Então, conclui-se que o aumento em investimentos no marketing digital tem crescido de 
forma exponencial. Segundo dados levantados, as empresas de contabilidade pesquisadas obtiveram um bom resultado com a quantidade de 
clientes prospectados através das ferramentas do marketing digital.
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RESUMO

Atualmente a contabilidade é uma ferramenta fundamental para os usuários que buscam informações que representem a situação financeira e 
patrimonial das empresas. Neste contexto a auditoria externa atua para atestar a autenticidade das informações contábeis divulgadas pelas 
empresas, tornando os relatórios mais úteis para os usuários. O objetivo desta pesquisa é verificar qual o nível de divulgação das receitas, 
despesas, adiantamentos e contingências sob a ótica do CPC 17- Contratos de Construção, e sua relação com as características das empresas 
listadas no setor de construção civil, assim como identificar se há diferenças na divulgação das informações contábeis, quando estas foram 
auditadas por firmas de auditoria Big Four e não Big Four para os exercícios de 2013 e 2014. É neste cenário que o presente trabalho tem como 
tema a análise qualitativa das notas explicativas, que são divulgadas anualmente pelas empresas do ramo de construção civil, onde surge a 
seguinte questão de pesquisa: O tamanho de uma firma de auditoria interfere na qualidade das informações auditadas e publicadas nas notas 
explicativas referentes ao CPC 17? Para a obtenção dos dados, foi elaborado um check-list contendo 10 questões com base nos requisitos de 
divulgação elencados no CPC 17, dos quais os resultados foram analisados com o teste estatístico de Mann-Whitney. Posteriormente, ao emprego 
do teste, os resultados apontam que não existe uma diferença significativa entre as informações que foram divulgadas, após terem sido auditadas 
tanto firmas Big Four, quanto não Big Four, exceto para questão "Os métodos usados para determinar a fase de execução dos contratos em curso 
são divulgados?", onde houve diferença entre os portes das firmas de auditoria, sendo que as Big Four declararam tal informação, enquanto as 
não Big Four, não. Os resultados apresentados neste trabalho vão de encontro à pesquisas anteriores, como Firmino, Damascena e Paulo (2010), 
Moreira et al. (2015), Nunes (2010), Cunha, Teixeira e Santana (2013), Lima et al. (2015) e Silva (2014) – onde, em síntese, verificou-se que não 
existe conformidade com as informações analisadas em relação aos pronunciamentos técnicos.  Assim o trabalho contribui por meio da verificação 
dos dados qualitativos correlacionados com a divulgação, e evidenciação em notas explicativas, no aspecto de aderência e continuidade ao fato de 
as empresas estarem em consonância com as Normas Contábeis Brasileiras. Para futuras pesquisas o estudo pode ser ampliado em termos de 
análise temporal, uma vez que uma das limitações deste trabalho foi somente ter trabalhado com 2 anos, além de que fica como sugestão para 
novas pesquisas, utilizar a mesma metodologia em outros setores ou demais pronunciamentos técnicos, para que assim, seja possível avaliar o 
nível de aderência, e se as empresas de auditoria estão influenciando a busca pela qualidade das informações que chegam aos seus usuários.
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RESUMO

O Balanço Social foi criado pela contabilidade social com o objetivo de gerar informações que demonstrem o grau de responsabilidade 
socioambiental das organizações. O presente estudo aborda o Balanço Social como um instrumento de gestão e faz uma análise evolutiva dos 
balanços sociais da Petrobras, em relação ao ambiente. Procurou-se responder qual a relação entre investimentos em responsabilidade social e 
ambiental descritos no Balanço Social da Petrobras e as contingências do campo ambiental, no período de 1998 a 2012? O objetivo geral do 
estudo é analisar a evolução dos investimentos na área social e ambiental da Petrobras, no período de 1998 a 2012 e, de modo complementar, 
identificar a influência das pressões ambientais nos resultados gerados. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caso único, escolhido em 
função de três aspectos: i) a Petrobrás ser uma organização que divulga seus BS de forma ininterrupta; ii) devido ao nível de detalhamento das 
informações do BS dessa organização; iii) devido à importância e especificidade da principal atividade produtiva dessa organização. O estudo 
orienta-se em uma abordagem qualitativa e quantitativa de maneira a identificar possíveis relações entre as variáveis em estudo. Para verificar a 
influência do ambiente nos investimentos socioambientais feitos pela Petrobras, optou-se por utilizar apenas três dos indicadores sociais expostos 
no Balanço Social, no modelo IBASE, sendo eles os indicadores sociais internos, indicadores sociais externos e indicadores ambientais. A análise 
dos dados foi feita com base nos pressupostos da Teoria da Contingência e na visão determinista da Ecologia Populacional, para a qual o ambiente 
é um fator determinante, por considerar que a Petrobras é uma organização que sofre diversas pressões ambientais, principalmente pelo fato de o 
ramo de atividade onde atua ocasionar diversos impactos ambientais. Os resultados da pesquisa indicaram que os investimentos sociais e 
ambientais efetuados pela empresa sofreram influências ambientais, sendo que tais influências se tornam mais evidentes quando se relaciona o 
desempenho da Petrobras no mercado: quanto maiores foram seus rendimentos, no período em estudo, maiores foram os investimentos em 
ações socioambientais.
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RESUMO

As Entidades do Terceiro Setor, também denominadas de entidades de Interesse Social vêm desempenhando diversas atividades na sociedade 
moderna, seja atividades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo, religioso, cultural, educacional, científico, artístico, literário, recreativo, 
de proteção ao meio ambiente, esportivo, além de outros serviços, objetivando sempre a consecução de fins sociais. Uma parcela significativa dos 
serviços prestados por estas entidades são realizados por voluntários que são cidadãos que motivados pelos valores de participação e 
solidariedade, dedicam parte de seu tempo, trabalho e talento para os fins sociais. A partir da constatação de que o serviço voluntário tem uma 
significativa importância social, é que surgiu o interesse em realizar este estudo, que temos como linha de pesquisa da área contábil: a 
contabilidade gerencial, cuja temática a ser abordada é a evidenciação contábil de serviços voluntários nas entidades de interesse social. Assim, o 
trabalho tem como objetivo verificar como é feita esta evidenciação nas entidades de interesse social, ou seja, como serviço do voluntariado é 
contabilizado. Para tanto, o trabalho optou metodologicamente por pesquisa bibliográfica e de campo. Na primeira, busca-se respaldo sobre os 
conceitos necessários para o entendimento do tema, como conceitos sobre terceiro setor, entidades sem fins lucrativos, contabilidade e 
evidenciação contábil, bem como apresenta um modelo de evidenciação do serviço voluntário para o terceiro setor. A pesquisa de campo foi 
realizada através de entrevista com 15 entidades de interesse social, contando com questionários fechado e aberto. Através da pesquisa, ficou 
constatado que muitas entidades não evidenciam o serviço voluntário, porém, entre as que evidenciam, observou-se que não há uma 
evidenciação padronizada, especifica para este serviço, isto é, para a evidenciação do voluntariado. Diante disto, verificou-se que o modelo 
proposto seria cabível para a evidenciação do voluntariado para as entidades de interesse social.
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RESUMO

O presente estudo busca contribuir com a discussão sobre a participação da iniciativa privada na provisão dos serviços de água e esgotamento 
sanitário no Brasil, a partir da análise comparativa do desempenho de dois grupos de prestadores: Empresas Privadas (EPs) e Sociedades de 
Economia Mista com Administração Pública (SEMAPs). Para tanto, utilizar-se-á a técnica de programação matemática não paramétrica, 
denominada Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), para identificar as operadoras e o grupo com as melhores práticas 
operacionais, sugerindo um plano de medidas para a otimização do desempenho das unidades ineficientes. O intuito é identificar as operadoras e 
o grupo (segundo a natureza jurídica) com as melhores práticas operacionais, a partir dos insumos empregados e dos produtos gerados e sugerir 
um plano de medidas para a otimização do desempenho das unidades ineficientes. A técnica DEA foi criada para avaliar a eficiência relativa de 
Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Making Units- DMU) passíveis de comparações entre si, que usam tipos de insumos similares e são 
capazes de gerar produtos com a mesma finalidade. Este teste de distribuição livre, apesar de possuir a mesma finalidade e ser aplicável às 
mesmas situações dos métodos paramétricos, não se apoia na premissa de que as amostras analisadas possuem distribuição normal, podendo ser 
utilizado em uma gama maior de casos. Esta é a sua principal vantagem frente aos paramétricos, que se aplicam a populações com distribuição 
normal e variâncias muito próximas, além de exigirem que as medidas sejam feitas em escalas numéricas intervalares, suscetíveis de tratamento 
matemático. A DEA vai além da pura preocupação com a medida de eficiência de unidades produtivas e estende o tradicional conceito de 
eficiência para torná-lo adequado ao formato multi-input e multi-output. O intuito é identificar as operadoras e o grupo (segundo a natureza 
jurídica) com as melhores práticas operacionais, a partir dos insumos empregados e dos produtos gerados e sugerir um plano de medidas para a 
otimização do desempenho das unidades ineficientes. Salienta-se, outrossim, que para este trabalho específico, o método é o mais indicado, por 
prescindir de definição prévia sobre a forma funcional (impossível para o setor de saneamento brasileiro) e permitir o tratamento de operadoras 
de diferentes portes com a adoção de um modelo com retornos variáveis à escala, sem prejuízo às empresas menores. A partir dos resultados do 
modelo DEA BCC orientado a output, pôde-se constatar que, de maneira geral, a oferta dos serviços de saneamento básico no país encontra-se 
bastante comprometida pelo baixo desempenho das prestadoras de serviços. Pouco mais de 1/3 das DMUs avaliadas operam em um nível 
tecnicamente eficiente. Isto se reflete nas possibilidades de melhorias apresentadas na análise de Benchmarking, onde, a partir da adoção de 
melhores práticas produtivas pelas unidades ineficientes, seria possível alcançar significativos incrementos tanto no quantitativo de unidades 
ligadas à rede pública de saneamento, quanto no comprimento total da malha de distribuição de água e coleta de esgoto. Como consequência, a 
projeção do valor faturado anualmente pelo conjunto das companhias supera o arrecadado atualmente.
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RESUMO

Este trabalho versa sobre a situação da Previdência Social, tanto pelos aspectos demográficos quanto orçamentários. Se, por um lado, o 
envelhecimento da população e a diminuição da proporção de jovens pressiona o sistema previdenciário, a legislação brasileira define recursos 
para a previdência que não tem o fim para qual foram destinados. Segundo o Art. 194º da Constituição de 1988 a Seguridade Social compreende 
um conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, assegurando os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. A Lei Orgânica da Seguridade Social (nº 8212/1991) define que haja diversidade na base de financiamento, e que esta seja realizado, a nível 
federal, por recursos da União e das contribuições sociais, principalmente: dos trabalhadores, incidentes sobre o salário de contribuição, e das 
empresas sobre os lucros, o faturamento e remuneração paga. O objetivo do trabalho é analisar duas propostas para a questão previdenciária: 
uma referente à observação das previsões legais de financiamento da Previdência, e outra que elege o rápido envelhecimento da população 
brasileira como fator de instabilidade e propõe idade mínima para aposentadorias. Utilizamos como metodologia uma revisão crítica da literatura 
a respeito do tema e analisaremos informações sobre a organização orçamentária da Seguridade Social e da Previdência bem como aspectos 
demográficos do país, com base em dados do IBGE. Atualmente, o rápido envelhecimento da população nos países tem sido explicação para os 
déficits previdenciários, inclusive o brasileiro. As mudanças demográficas têm ocorrido com mais frequência e com um impacto profundo, sendo 
chamado de “risco demográfico” (Tafner e Giambiagi).  Para o caso brasileiro citam como razões para o déficit o maior crescimento da população 
idosa (4% ao ano) comparado à população jovem (1% ao ano), a idade média de aposentadoria (55 para homens e 52 para mulheres) em relação à 
expectativa de vida, atualmente em 75 anos, e a vinculação do valor dos benefícios ao salário mínimo, que tem reajustes reais garantidos por lei. 
Assim, considerando somente a contribuição dos empregadores, sobre a remuneração paga, e dos trabalhadores, sobre o salário recebido, a 
Previdência Social apresentou déficit de R$ 87 bilhões, entre janeiro e novembro de 2015, algo em torno de 8% do PIB. Diante deste cenário, a 
aplicação de idade mínima para aposentadorias é sugerida. Estes valores, porém, podem ser questionados observando-se a lei nº 8212/1991, que 
define os recursos para a Previdência Social. A prof.ª Denise Gentil, do IE-UFRJ, frisa que, conforme a Constituição, a Seguridade Social deve ser 
financiada pelo Estado e por toda a sociedade, sobretudo através das contribuições sociais. Assim, considerando apenas as receitas sobre os 
rendimentos do trabalho, e outras menos expressivas, o saldo previdenciário é artificialmente deficitário. Outro fator citado é a inobservância das 
Desvinculações das Receitas da União (DRU), que permite o livre manejo de até 20% das receitas da união, inclusive das contribuições sociais. 
Entre 1995 e 2005 essas desvinculações deveriam atingir R$ 159,9 bilhões, porém somaram R$ 266,9 bilhões, ou R$ 107 bilhões além do 
permitido. Sob as observações feitas pela professora Denise, considerando todas as arrecadações e contribuições tal como previsão legal, o 
sistema de Seguridade apresenta superávit, sendo de R$ 68 bilhões em 2013 e R$ 56 bilhões em 2014, incluindo o resultado da Previdência. Assim, 
há crise da previdência se desconsiderarmos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, suas disposições orçamentárias, e a DRU. O 
tratamento do “risco demográfico” através da imposição de uma idade mínima para a aposentadoria (como a proposta atual, de 65 anos), não 
exclui a necessidade de correção do desvio orçamentário praticado contra a Seguridade Social, especialmente contra a Previdência Social.
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RESUMO

Já passados dois séculos desde a transcrição do motor a vapor para a produção em massa, o processo de industrialização passou por outras duas 
revoluções: uma no final do século XIX, baseada na energia elétrica e divisão do trabalho, e uma no final do século XX com o advento da tecnologia 
da informação. Surge uma nova onda de mudanças, ou como chamaram os alemães na feira de Hannover, em 2011, a Quarta Revolução Industrial 
(IV RI), que também foi tema do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos em 2016. Estima-se, em relatório publicado pelo FEM, a perda de 
mais de sete milhões de empregos, mecanizados e rotineiros, que podem ser facilmente substituídos por softwares. Trazendo este cenário para o 
Brasil, percebe-se que o risco também é grande, levando em consideração que nos últimos anos a maioria dos empregos criados exige baixa 
qualificação (SABOIA, 2014). Levando em consideração essa constatação, a atual pesquisa visa fazer uma análise sobre como o Brasil será afetado 
pelas mudanças trazidas pela IV Revolução Industrial, principalmente no âmbito da competitividade, aonde o Brasil vai ficando para trás nas 
comparações internacionais. A análise baseia-se em perguntar se o Brasil está ou não preparado para as mudanças que inevitavelmente estão por 
vir. Esta pergunta é analisada com comparações entre relatórios internacionais sobre a tendência do mercado de trabalho e as condicionantes 
deste mercado no Brasil. Além de comparação entre países que já possuem um estado avançado na IV RI e o que o Brasil precisa para alcançá-los. 
Segundo o relatório do FEM, os sete milhões de empregos ameaçados são dos tipos que envolvem rotinas bem determinadas, que normalmente 
são ocupados por pessoas menos qualificadas. Considerando esta afirmativa, percebe-se que há no Brasil uma grande oferta de mão de obra 
pouco qualificada, enquanto a tendência mundial é por demanda de mão de obra altamente qualificada. Isso prejudica a competitividade do Brasil 
de forma contundente.  No relatório de competitividade global emitido pelo FEM, o Brasil aparece em septuagésimo quinto lugar, atrás de todos 
os seus parceiros do BRICS, além de perder também para alguns vizinhos – Chile (35), Colômbia (61), Peru (69) e Uruguai (73). É importante 
mencionar, aqui, a inovação, um dos fatores mais influentes da IV RI. Um estudo do IBGE sobre inovação Tecnológica, de 2011, destaca que as 
indústrias brasileiras estão inovando menos. Na pesquisa feita em 2008, das empresas pesquisadas, 38,1% haviam inovado. Ou seja, haviam feito 
novos processos ou produtos.  Já em 2011 esse número caiu para 35,6%. A mesma pesquisa também mostra que 72,1% das empresas apontam 
que a falta de pessoal qualificado é o grande problema para trabalhar em inovações. O que pode explicar a falta de inovação brasileira é a falta de 
cientistas e pesquisadores. Um relatório da UNESCO mostra que o Brasil possui poucos pesquisadores. Para cada mil pessoas na força de trabalho, 
o Brasil possui 1,33 pesquisadores, enquanto no EUA são 9,40 e na Coréia do Sul, 9,17. Além disso, o investimento em P&D também foi 
desproporcional. Enquanto a economia cresceu 27% entre 2002 e 2008, o gasto com P&D cresceu apenas 10%, segundo dados da UNESCO. A atual 
pesquisa conclui que o Brasil não está preparado para a IV RI e para isso deve melhorar e ampliar seu sistema de educação, público e privado, 
assim como fez a Coreia do Sul. O que se passou por lá não foi milagre econômico, e sim um constante e eficaz investimento em educação. O 
percentual de jovens matriculados no ensino médio, em 1994, era de 70% na Coréia do Sul (MASIERO, 2000). No Brasil, em 2016, esse índice é de 
61,4%, segundo o anuário sobre a educação brasileira, do movimento Todos pela Educação. Portanto, é perceptível que o movimento do Brasil em 
relação ao futuro depende unicamente de apostar em uma população mais bem qualificada, para que as outras reformas (Ambiente de negócios, 
infraestrutura e até mesmo a política) possam acontecer.
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RESUMO

Este trabalho teve por finalidade analisar a relação entre mentor mentorado (professor-aluno) no curso tecnólogo de RH da faculdade Estácio 
Recife, na modalidade presencial. Como ocorreu essa relação e que benefícios trouxe para o mentorado ou também chamado de aprendiz. A 
mentoria, relação entre uma pessoa mais experiente e uma menos experiente, ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional do mentorado. 
Este fenômeno pode ocorrer também nos meios acadêmicos, na relação entre professor-aluno. E é nessa relação que a mentoria traz alguns 
benefícios para ao aluno como redução do sentimento de isolamento, aumento da confiança e autoestima, crescimento profissional, melhoria da 
auto-reflexão e da capacidade de solucionar problemas. Esses benefícios podem refletir, inclusive, na retenção do aluno, pois o professor mentor 
usualmente é visto como um modelo, um indivíduo em quem o aluno admira a experiência, se inspira e recebe conselhos. Porém, há uma escassez 
de informações sobre essa relação social. Poucos estudos são encontrados, principalmente em cursos de graduação de gestão. A pesquisa 
apresentou uma abordagem qualitativa e foi adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os dados foram coletados a partir de 
questionários e entrevistas. Para a análise dos dados coletados, foi utilizada a análise de conteúdo. Os alunos do 3° e 4° períodos de RH 
responderam ao questionário para identificação da relação de mentoria. Foram 26 respondentes, e 03 entrevistados. Os professores citados como 
mentores ministraram mais de uma disciplina aos alunos. No tocante à aproximação do aluno para com o professor, ou seja, o que faz com que o 
aluno se aproxime ou tenha uma certa admiração pelo professor, estabelecendo assim uma relação de mentoria, é quando o professor conta a sua 
história de vida, a experiência dele, e/ou quando o professor conta a sua história de superação. Foi observado que os alunos que pensaram em 
desistir do curso e receberam conselhos e atenção do professor, fez com que esses alunos continuassem no curso e passassem a admirar o 
professor, corroborando assim para a relação de mentoria. Outro aspecto visto que também pode estabelecer uma relação de mentoria é quando 
o professor aborda em sala de aula sobre como os alunos podem desenvolver a carreira, quando demonstra interesse e preocupação com o 
desenvolvimento da carreira do aluno. As funções de mentoria observada nas entrevistas foram: aconselhamento, ser modelo, amizade e tarefas 
desafiadoras. Vale ressaltar que tarefas desafiadoras está relacionada com funções de carreira e os alunos mencionaram estudo de caso e 
atividades mais aprofundadas como levantamento das necessidades de treinamento, na disciplina de treinamento e desenvolvimento, e trabalho 
em grupo sobre motivação. O benefício que ocorreram oriundos da relação de mentoria na organização em que os alunos trabalham foi a 
aplicação dos conceitos na prática do trabalho. Um dos respondentes ainda afirmou se tornar mais cauteloso, mais observador, e tomar decisões 
mais precisas. Este mesmo respondente afirmou que o seu relacionamento de mentoria com uma professora citada como mentora se encontra na 
fase 04, fase de redefinição, considerada a última faze neste tipo de relação, quando o mentorado opera independentemente do mentor, mas a 
relação de amizade continua, o que não significa que o mentor não possa mais ajudar o mentorado. Ou seja, o mentor pode ainda oferecer algum 
tipo de suporte, mas de forma mais distante e sem a frequência de antigamente. Entende-se assim que no curso tecnólogo de RH foi observado 
relação de mentoria, apoio na carreira e apoio pessoal, mesmo sendo um curso de curta duração, e que esta relação é muito importante na vida 
acadêmica, o que contribui para a satisfação do mesmo, “marcando” a vida deste, bem como a satisfação com a instituição de ensino.
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RESUMO

O presente artigo aborda o tema de gestão em saúde, mais especificamente o trabalho e os papéis desempenhados pelos gestores das UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) do município de Rio Pomba/MG. O objetivo geral deste estudo é analisar a aplicabilidade do Modelo de Gestão 
proposto por Mintzberg (2010) ¹ à realidade do trabalho dos gestores das UBSs do município de Rio Pomba/MG. A pesquisa busca identificar a 
aplicabilidade dos fatos e folclores; dos papéis desempenhados pelos gestores das UBSs estudadas; bem como analisar a dinâmica do trabalho dos 
mesmos. O presente trabalho é baseado numa pesquisa qualitativa, sendo o estudo de caso adotado como método. Quanto aos fins, classifica-se a 
pesquisa como exploratória e explicativa. Quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a entrevista semiestruturada é tida 
como instrumentos de coleta de dados. A população objeto do estudo é composta por três UBSs do município de Rio Pomba/MG, denominadas 
como UBSs A, B e C; e, respectivamente, Gestores A, B e C. A amostragem da pesquisa é não probabilística. Os gestores pesquisados são 
profissionais de Enfermagem, cuja faixa etária varia de 30 a 35 anos, todos do sexo feminino. O dia a dia de trabalho desses gestores é corrido e há 
interrupções constantemente. Não há, por parte dos gestores pesquisados, um planejamento reflexivo e sistemático do trabalho. A pesquisa 
revela que os meios informais de comunicação são os mais presentes no trabalho dos gestores. Estando os pesquisados em contato direto com o 
Gestor Geral, e este último com o Secretário de Saúde. É perceptível no estudo a falta de controle das situações por parte dos gestores, estando o 
trabalho condicionados às situações. Com base nas entrevistas realizadas e no modelo de gestão, é notável o gestor no centro da organização, 
responsável pelo gerenciamento da mesma de forma balanceada, estando os papéis nos planos da informação, das pessoas e da ação presentes. 
Todos os papéis são identificados neste estudo, alguns detectados mais facilmente que outros devido a limitação da pesquisa. Os papéis de 
comunicação e de negociação recebem destaque na pesquisa. No entanto, na gestão das UBSs A e B o papel de programação é tido como de 
menor destaque em relação aos papéis de comunicação e negociação. Independente do grau de importância de um papel ou de outro, na gestão 
de UBS, é o conjunto deles que fará com que o gestor trabalhe de forma equilibrada. A pesquisa revela a ausência de treinamento na área 
administrativa para os profissionais que assumiram o cargo de gestão das UBSs. Acredita-se que para assumir um cargo de gestão é necessário que 
o profissional possua habilidades técnicas e conhecimentos administrativos a fim de desempenhar com eficiência seu papel de gestão. No estudo, 
é possível verificar que os gestores que na hierarquia ocupam níveis mais baixos sentem falta de uma maior autonomia. Dessa forma, a pesquisa 
contribui para comprovar que a autonomia, na gestão da saúde, é relativa. Os resultados ora apresentados não podem ser generalizados a toda a 
rede de atenção à saúde, uma vez que a amostragem é limitada ao estudo de UBS de certo município. No entanto, a pesquisa demonstra que o 
conhecimento da dinâmica e dos papéis dos gestores das UBSs podem ser um caminho capaz de nortear políticas de formação de gestores, 
podendo também contribuir na melhoria da gestão das organizações de saúde.
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RESUMO

É importante ressaltar a necessidade das empresas em atrair, reter e satisfazer funcionários da geração Y, bem como demonstrar sua preocupação 
com esta geração que, daqui há alguns anos se tornará a maior fatia de trabalhadores do mercado.  O presente artigo tem como objetivo 
identificar quais são os fatores que geram satisfação e insatisfação no trabalho para a geração Y, a partir da Escala de Satisfação no Trabalho – EST.  
Este estudo surgiu da atuação profissional da autora em uma rede de fast food, que se depara com uma quantidade significativa de empregados 
insatisfeitos diariamente. A satisfação no trabalho é um fenômeno amplamente estudado e esse interesse decorre da influência que a mesma 
pode exercer sobre o trabalhador, afetando sua saúde física e mental, atitudes, comportamento profissional, social, tanto com repercussões para 
a vida pessoal e familiar do indivíduo como para as organizações. Esta satisfação atinge os funcionários de faixa etária diferenciadas, mas 
principalmente o público da geração Y, que são os nascidos entre 1977 e 2000. Esta é uma geração de jovens altamente qualificados e 
principalmente, voltados ao imediatismo. São focados em si, e por isso consideram a empresa onde trabalham como uma forma de atingir o 
sucesso profissional e se, não o conseguem trocam de organização para ir trabalhar na concorrência. Esta geração encara o trabalho como desafio 
e diversão e preza o ambiente informal com transparência e liberdade, além disso busca aprendizado constante e não tem medo da rotatividade 
de empregos. Desta forma surge o problema: “O que gera satisfação e insatisfação no trabalho a geração y em uma rede de fast food?" A 
metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa quantitativa, acompanhada da aplicação da Escala Satisfação no Trabalho – EST, que é uma 
medida multidimensional construída e validada com o objetivo de avaliar o grau de contentamento do trabalhador frente a cinco dimensões do 
seu trabalho: satisfação com o salário, satisfação com os colegas de trabalho, satisfação com a chefia, satisfação com as promoções, satisfação 
com a natureza do trabalho e satisfação com a estabilidade no emprego. A escala foi aplicada em todos os funcionários do quadro de pessoal de 
uma loja de uma rede de fast food, localizada no ABC da Grande São Paulo. Os dados obtidos após aplicação da EST foram os seguintes valores, 
estabelecidos em média final para o critério “satisfação “: 4,78 para satisfação com os colegas; 6,16 satisfação com o salário; 4.7 satisfação com a 
chefia; 4,57 satisfação com a natureza do trabalho e 4,3 satisfação com promoção. Portanto, o resultado final aponta que a maior insatisfação dos 
jovens da geração Y no segmento de fast food, é com a falta de promoção, ou seja, sua insatisfação está relacionada com a falta de 
contentamento com o número de vezes que já recebeu promoções, com as garantias oferecidas a quem é promovido, com a maneira de a 
empresa realizar promoções e com o tempo de espera pela promoção. De acordo com a metodologia aplicada, a pesquisa aponta índices de 
satisfação para com o salário, com a chefia e com a natureza do trabalho. Portanto, é importante ressaltar que a presente pesquisa não pretende 
ser determinante em seus resultados, nem tão pouco esgotar o tema em questão, podendo obter diferentes índices de satisfação se aplicada em 
empresas de ramos diferentes. Além disso essa pesquisa, visa incentivar mais estudos acerca dos temas aqui discutidos.

E-mail para contato: luiz.claudio@estacio.br IES: FESV

Autor(es) Miguel dos Santos Bastos

Palavra(s) Chave(s): Educação. Financeira. Associações. Vereadores. Escolas.

Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA - ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS COMO PROMOTORAS DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE CRIANÇAS260

RESUMO

A Educação Financeira está em evidência como tema em muitos trabalhos acadêmicos, porém na prática do dia a dia, seja nas famílias, nas escolas 
ou em qualquer outra organização, a sua aplicabilidade ainda é muito frágil e caminha a passos lentos. A falta de critério para emprego correto do 
dinheiro e a falta de cultura de poupança financeira faz a população ficar com a conta corrente no vermelho regularmente, pagando juros 
exorbitantes e tendo que, muitas vezes, recorrer à negociação de seus débitos. No desenvolvimento dessa pesquisa percebeu-se que o conceito de 
Educação Financeira está sendo disseminada pelo menos em 30 (trinta) escolas da cidade de Vitória/ES, por meio da metodologia DSOP 
(diagnosticar, sonhar, organizar e poupar), criada pelo professor, escritor e consultor financeiro Reinaldo Domingos. As escolas públicas dependem 
de instrumentos legais, conforme as repostas dos vereadores entrevistados, o que torna a implementação da Disciplina de Educação Financeira na 
matriz curricular de ensino da rede pública do Município de Vila Velha bastante burocrática. A pesquisa de campo feita em 10 associações de 
bairro do município de Vila Velha (líderes comunitários e membros da diretoria das associações) e com 4 vereadores da Câmara Municipal do 
Município de Vila Velha apresentou um resultado claro de uma grande demanda tanto ideológica por parte de autoridades públicas, quanto 
prática no cotidiano dos brasileiros, pelo ensino da educação financeira nas associações de bairros, haja vista os eventos acontecidos em vários 
pontos do país em especial aqui na Grande Vitória, para renegociação de dívidas. Esta pesquisa apresenta resultados convincentes de como as 
pessoas não estão preparadas para encarar uma crise financeira. Concluídos os trabalhos, tanto o de campo, quanto o bibliográfico, verificou-se 
que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado, ficando claro a importância e a demanda de um curso de educação financeira gratuita nas associações 
de bairros, também a resposta da hipótese, de que após participarem do curso e colocarem em prática, as pessoas teriam sim um maior e mais 
qualificado poder de compra.
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RESUMO

O presente trabalho pretende abordar como uso do monopólio legítimo da força física pelo Estado tem sido empregado de maneira
desproporcional e de forma usual em diversas ocorrências, sendo nestes casos, majoritariamente sobre os mais pobres. Sob uma ótica em que o 
Estado serve como ferramenta para manutenção dos interesses das classes dominantes, à revelia do bem-estar e da vida da classe trabalhadora, 
será analisado como a militarização da segurança pública, e de outros aspectos da vida cotidiana, tem sido a regra no Estado do Rio de Janeiro nos 
últimos anos. Para garantir o controle social sobre áreas periféricas e mais vulneráveis das cidades, ainda com maior afinco por parte do poder 
público devido aos megaeventos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, a saída tem sido estimular antigas práticas das polícias que 
não escapam de uma seletividade punitiva, em que se pune prioritariamente os mais pobres, já estigmatizados pela mídia e pelo senso comum da 
sociedade. A implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) serão problematizadas a partir deste ponto de vista, e comparadas com a 
falta de demonstrações da mesma vontade política em investir em outros setores carentes nestas regiões. Para além disso, se buscará 
problematizar exemplos de como este modelo arcaico, e ao mesmo tempo cada vez mais praticado, de gerir a segurança pública influenciou 
também outras políticas públicas, como a Educação, com a designação de policiais militares armados e fardados dentro de escolas públicas 
estaduais, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). Por fim, será apontado caminhos para uma desmilitarização das 
forças policiais no Brasil, como objetivo de construção de uma polícia efetivamente cidadã, em que seus operadores de segurança pública, tanto 
atuem no cotidiano, como sejam respeitados pela corporação com base nos direitos humanos, constituindo-se assim uma instituição que seja 
mediadora de conflitos, agente da democracia, e não mais seja reconhecida e nem tenha como símbolo a morte.
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RESUMO

Este estudo traz a possibilidade de construção de um conhecimento que está aplicado dentro das rotinas presentes em um laboratório de uma 
importante Instituição de Pesquisa e de Produção de Medicamentos. Para tanto, procurou-se atingir os seguintes objetivos: discutir sobre o 
impacto da modelagem de processos sobre um sistema de gestão de uma unidade organizacional que atua na área de saúde; mapear atividades 
presentes em um dado processo considerado crítico para um determinado laboratório de pesquisa aplicada; utilizar uma ferramenta de 
modelagem de processos em um laboratório de pesquisa aplicada; realizar uma discussão de resultados a serem obtidos para a modelagem de um 
processo crítico; e propor melhorias sobre um processo crítico a ser modelado. A metodologia aplicada com o propósito de se efetuar uma 
modelagem de processos em uma área analisada considerou propriamente as seguintes etapas: entrevistas feitas junto a um responsável pelo 
laboratório a fim de selecionar o processo considerado mais crítico do laboratório analisado; em seguida, foi feita uma execução de uma 
modelagem do processo, empregando-se um software, referente às situações atual e futura do laboratório escolhido, sendo a modelagem feita, 
para esta última situação, somente após a proposição de melhorias apresentadas; e, finalmente, buscou-se uma validação de fluxogramas obtidos 
através dos trabalhos de modelagem do processo referentes a estas duas situações consideradas. Sobre os resultados alcançados com as 
modelagens de processos obtidas e relatadas para a própria chefia do laboratório de pesquisa aplicada, foi possível identificar uma série de 
problemas existentes. Entre os quais podem ser mencionados: atividades que eram realizadas de forma improdutiva, levantamento incorreto de 
informações a respeito de atividades realizadas, indicadores que não agregavam valor à tomada de decisão por parte dos colaboradores, o não 
atendimento de prazos de entrega dos produtos processados, entre outros entraves. Contudo, percebe-se claramente que a unidade funcional que 
foi considerada para o presente estudo, situada dentro da instituição de pesquisa referenciada, ainda apresentava grandes lacunas relacionadas 
com a falta de conhecimento de suas rotinas operacionais. Contudo, isto tinha influência direta na busca por melhores indicadores de 
desempenho, tais como: aumento da qualidade de produtos, minimização de custos de insumos empregados, identificação e registro correto de 
documentação pertinente ao processo, redução de quantidade de descarte de resíduos, entre outros. E, consequentemente, diante de produtos 
oferecidos, ou de serviços presados, que são gerados através dos processos modelados, buscava-se um atendimento melhor de clientes 
solicitantes.

Gestão e Negócios

Processos GerenciaisVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 262



Curso: Turismo 

Gestão e Negócios

E-mail para contato: fabioturis@gmail.com IES: UFRRJ

Autor(es) Hugo Quintanilha Silva Santos; Sergio Domingos Oliveira; Fabio Vinicius de Araujo Passos

Palavra(s) Chave(s): Ecoturismo. Sustentabilidade. Uso público. Unidades de conservação. Parque Estadual do Cunhambebe.

Título: A PERCEPÇÃO DO VISITANTE NA CACHOEIRA VÉU DAS NOIVAS - PARQUE ESTADUAL DO CUNHAMBEBE: OS DESAFIOS 
SUSTENTÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO LAZER NA UNIDADE

263

RESUMO

A atividade turística tem sido vista pela sociedade como uma modalidade que objetiva entreter seus praticantes através de atividades de lazer, 
capaz de promover o bem estar e o intercâmbio cultural entre a comunidade e seus visitantes. Como exemplo do segmento da atividade turística, 
o ecoturismo tem sido adotado como uma alternativa do turismo urbano, na qual seus praticantes buscam o contato com ambientes naturais e 
prezam pelo prazer e bem estar junto à natureza.  O turismo em áreas naturais é realizado em espaços classificados como Unidades de 
Conservação, as quais abarcam as categorias de Proteção Integral e de uso sustentável. As categorias de proteção integral por sua vez possuem 
subcategorias, tais como a de parques. Os Parques são áreas que promovem, por meio de sua beleza ecológica, o uso público de seus espaços, 
com a intenção de atrair visitantes com diferentes objetivos, sendo estes em sua maioria relacionados à educação, práticas religiosas e lazer. 
Como objeto para a realização dessa pesquisa, através de um estudo de caso, foi analisado o potencial de uso Público da Cachoeira Véu das 
Noivas, situada no Parque Estadual do Cunhambebe, município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que o plano de manejo 
do Parque encontra-se em fase final de redação e que, devido a este status, ainda não foi publicado, foi utilizado como documento oficial o Estudo 
Técnico para Criação de UCs- documento criado para uma análise prévia do potencial de uso do espaço. Este estudo, objetivou compreender a 
percepção do visitante na cachoeira através da aplicação de uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório e a luz da Estatística Descritiva. 
Utilizou-se como instrumento a aplicação de questionários abertos e de múltiplas escolhas por meio de amostras não probabilísticas acidentais 
com os visitantes; e amostras casuais estratificadas com a gestão do Parque. O método de observação foi sistemático, pois se constituiu pelo 
planejamento da atividade de forma controlada, para se chegar a resultados específicos sobre cada indicador. Através da análise dos dados e em 
comparação com a percepção de ambos os atores envolvidos no processo, conclui-se que os pontos positivos do atrativo são a beleza exótica, 
limpeza e bem estar do atrativo, sendo estes, respectivamente, representados por 30%, 25% e 20% do total de entrevistados;  quanto aos pontos 
negativos, estes foram citados em sua relevância quanto a ausência de manejo das trilhas e a falta de sinalização turística na Região, 
representados por um total de 52% do total de entrevistados. Sendo assim, a pesquisa demonstrou o estudo do potencial turístico do atrativo com 
base na análise de indicadores selecionados, sugerindo não só as possibilidades de melhoria na infraestrutura da Cachoeira, mas também 
indicando a necessidade de investimentos locais por parte da equipe técnica do Parque. Sugere-se, ainda, que esta pesquisa possa ser vista como 
uma base de dados preliminar para futuros projetos na temática socioambiental em Unidades de Conservação, a fim de fomentar melhorias para 
os setores com base na experiência e conhecimento da comunidade local junto aos visitantes.
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RESUMO

O Rio de Janeiro está passando por uma grande transformação no que diz respeito a mobilidade urbana em decorrência dos eventos esportivos 
que a Cidade abrigou e abrigara no período de 2002 até o ano de 2016. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar o cenário da 
mobilidade urbana na Cidade do Rio de Janeiro - RJ que é considerada o principal pólo turístico do país. Para se chegar neste objetivo, foi realizada 
uma coleta de dados em canais oficiais dos órgãos normativos do segmento de transporte público rodoviário da Cidade tais como: FETRANSPOR, 
SMTR e DETRO. A pesquisa realizada é classificada como bibliográfica do tipo exploratória. Os dados levantados sobre a mobilidade intradestino 
foram obtidos através de canais oficiais do segmento em meio eletrônico, assim como materiais impressos que possibilitaram reunir visões de 
especialistas da área. O propósito central foi analisar a revitalização da mobilidade urbana no Rio de Janeiro - com ênfase no modal rodoviário, 
bem como, as transformações que vem sofrendo no sistema de deslocamento dos usuários, sendo eles visitantes ou residentes. Buscou-se ainda 
ressaltar a importância que os megaeventos trarão os usuários deste modal e para o turismo nos próximos anos. Como conclusão os resultados 
indicam que, a exemplo de outras cidades que sediaram grandes eventos esportivos e obtiveram alguns benefícios, no Rio de Janeiro não tem sido 
diferente. Dentre as modificações do transporte na cidade, destacam-se as transformações no sistema rodoviário, que ocorrem para cumprir uma 
das exigências aceitas em sua eleição para sediar as Olimpíadas. A cidade deu início a uma série de obras que ocasionaram impactos negativos e 
muitas mudanças na rotina dos seus moradores e no deslocamento de visitantes, porém essas intervenções - além de esperadas, sabe-se que -
quando terminadas, trarão qualidade ao transporte rodoviário, que poderá ser considerado mais moderno e eficiente para atender aos seus 
usuários sejam eles moradores e turistas.

Gestão e Negócios

Turismo VIII Seminário de Pesquisa da Estácio 263



E-mail para contato: helissa_ns@yahoo.com.br IES: UFPR

Autor(es) Helissa Nascimento dos Santos

Palavra(s) Chave(s): Programas de educação socioambiental. Turismo. Sustentabilidade.

Título: IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA O TURISMO, DESENVOLVIDOS PELO PODER 
PÚBLICO DE CURITIBA (BRASIL)

264

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo geral: identificar os programas de educação socioambiental para o turismo em Curitiba - Brasil, desenvolvidos pelo 
poder público.  O estudo foi elaborado sob a hipótese de haver programas de educação socioambiental para o turismo, fomentado pelo poder 
público; representado pelo Instituto Municipal de Turismo – IMtur, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, Secretaria 
de Estado do Turismo – SETU-PR e Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA. Os motivos da escolha dessa hipótese e, consequentemente 
do objetivo geral, são dados por: êxito das campanhas publicitárias de Curitiba sobre a sua relação com o meio ambiente (Copa 2014, 2011; Portal 
2014, 2011); os programas de educação ambiental para a população local (Curitiba, 2011); o crescente fluxo de turistas por ano na cidade -  "pode-
se estimar que em 2012 Curitiba recebeu 3.714.184 turistas, ou seja, 2,59% a mais do que em 2011" (Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, 
2012); o fato da cidade ter sido sede da Copa 2014 e ser um dos 65 destinos indutores do turismo. A metodologia do trabalho deu-se pela pesquisa 
bibliográfica sobre a temática da educação socioambiental e da sustentabilidade do turismo. Deu-se também pela pesquisa documental do Plano 
de Desenvolvimento do Turismo do Paraná 2008-2011 – PDT-PR e do Contrato de Gestão 2010 do Instituto Municipal de Turismo – IMtur. A 
metodologia de pesquisa deu-se pela exploratória, em 2011, com aplicação de entrevistas semiestruturadas e gravadas, respectivamente com: 
gerente de Turismo do Instituto Municipal de Turismo – IMtur; com coordenador de educação ambiental e jardim botânico da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA; com coordenadora de Turismo da Secretaria de Estado do Turismo – SETU-PR; e, por fim, 
com assessora técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA. Após a coleta de dados e interpretação com relação ao estudo teórico, 
chegou-se à conclusão que Curitiba não desenvolve programas de educação socioambiental especificamente para o turismo.
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RESUMO

O Espírito Santo é um dos estados brasileiros em que a incidência de descendentes de imigrantes italianos é mais acentuada. Estima-se que 
atualmente cerca de 60% a 70% da população capixaba tem sangue italiano nas veias (BUSATTO, 1995; CASTIGLIONI, 2009). A estatística vem da 
segunda metade do século XIX, em 1874, quando terras capixabas receberam os primeiros imigrantes vindos da Itália com o objetivo de povoar o 
imenso vazio demográfico que caracterizava seu território. O grande afluxo migratório de italianos para o Espírito Santo principiou a criação de 
uma territorialidade ítalo-descendente que, no decorrer das décadas, se tornou importante expressão cultural representativa do patrimônio e da 
identidade, de considerável valor histórico e cultural. No entanto, não se pode deixar de ressaltar que a cultura tende a sofrer modificações, pelo 
contato com outras práticas culturais e pelo desenvolvimento da sociedade no tempo e no espaço em cada lugar. O turismo se insere aí, como 
uma atividade em desenvolvimento que visa beneficiar as comunidades com possibilidades de se abrirem para a recepção de visitantes tornando-
se possível, em algumas regiões, valorizar e resgatar a identidade de um povo, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural e natural 
dessas localidades. Diante desse fenômeno, surge o interesse desta pesquisa: Como o legado cultural dos italianos no Espírito Santo é utilizado 
atualmente na atividade turística? O objetivo dessa pesquisa é analisar os usos e as possibilidades de potencialização do legado da cultura italiana 
para aproveitamento na atividade turística no Estado do Espírito Santo a partir da identificação do patrimônio material e imaterial reconhecidos 
como registro memorial das comunidades tradicionais remanescentes no estado. Quanto à forma metodológica, pode-se considerar esta pesquisa 
como sendo de base bibliográfica e documental, seguida de coleta de dados em campo. A pesquisa em sua fase descritiva contempla enfoque 
empírico nos principais municípios considerados remanescentes da cultura italiana no Espírito Santo, utilizando-se da técnica da história oral 
dirigida aos ítalo-descendentes e de registros imagéticos da realidade pesquisada a partir da observação e análise dos hábitos, do local de 
residência, dos folguedos folclóricos, bem como do patrimônio material e seu estado de arte. Dos primeiros núcleos a receberem imigrantes 
italianos, aqueles que tiveram maior incidência foram a Colônia de Rio Novo, Núcleo Timbuy, Núcleo Santa Cruz, Colônia Castello, Núcleo Acioli de 
Vasconcelos, Núcleo Demétrio Ribeiro, Núcleo Antônio Prado, Núcleo Costa Pereira e Núcleo Moniz Freire. A partir desse critério foram 
demarcados os municípios remanescentes dessas colônias circunscritos na abrangência geográfica dessa pesquisa, quais sejam, Rio Novo, Santa 
Teresa, Ibiraçu, Alfredo Chaves, João Neiva, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e arredores, além de Venda Nova do Imigrante. Como 
resultados, até o presente momento, têm-se boa parte de comunidades constituídas, em sua base cultural, de elementos materiais e imateriais, 
que resistem ao tempo de forma tradicional, com destaque para os municípios de Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves, 
conservando fortes traços culturais por seus descendentes.  Os aspectos responsáveis por essa resistência é a coesão social e a responsabilidade 
comum que advém da participação ativa na vida dessas comunidades. Mantém-se uma cultura que preserva sua identidade por meio de hábitos, 
valores e costumes comuns, nas danças típicas, nas datas e eventos comemorativos e folclóricos, na gastronomia e na arquitetura remanescente, 
formando um rico patrimônio. O produto da pesquisa contempla ainda inventário do patrimônio material e imaterial dos referidos municípios a 
partir dos roteiros turísticos institucionalizados e potencial para novos usos.
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RESUMO

Este trabalho trata do Museu do Ceará, como patrimônio histórico e cultural.  Os museus foram aos poucos deixando de ser local de “coisas 
velhas”, onde nada se pode tocar ou fazer, passando a ser um espaço dinâmico, com função de centro cultural, com espaços para entretenimento, 
lazer e educação. O conceito de patrimônio cultural envolve o feito humano agrupa bens materiais e imateriais, e é reflexo da sociedade que o 
produz. Ele pode ser consequência de contextos políticos e econômicos apesar de assumidos pela coletividade de forma autônoma.  A função 
social dos museus é repensada e as coleções ficam cada vez mais acessíveis aos visitantes das mais diversas origens, classes sociais e idades. O 
estudo tem como objetivo descrever a atratividade turística do Museu do Ceará na percepção dos visitantes. Os fundamentos contemplam 
aspectos relacionados ao patrimônio histórico, a atratividade turística e a Declaração de Caracas (1992). A pesquisa é descritiva, quantitativa e 
transversal e faz um estudo de campo por meio de survey junto aos visitantes do estabelecimento com abordagem pessoal. Os dados foram 
analisados por meio da estatística descritiva. O Museu do Ceará tem acervo diversificado, com cerca de 13 mil itens, divididos em três grandes 
coleções que contam a história do Ceará: Paleontologia, Arqueologia/Antropologia, Indígena e Mobiliário. Oferece ao público uma biblioteca com 
obras de história, literatura regional e museologia; um projeto editorial que fomenta o resgate histórico local, consubstanciado na Coleção Outras 
Histórias, com, destaque para os Cadernos Paulo Freire e “Edição Fac-similar” de raridades históricas. Ainda se ressalta a articulação entre o 
Museu e Teatro, com personagens extemporâneos que interagem com objetos e visitantes infantis. Foram abordados cerca de 350 frequentadores 
em junho/2015 e participaram todos os que aceitaram responder o questionário. O retorno foi da ordem de 29% abrangendo 101 pessoas, sendo 
a maioria constituída de público feminino (56%) na faixa etária de até 20 anos (48%) de idade, solteiros (68%), sem filhos (68%), moradores de 
Fortaleza (68%) com renda de até dois salários mínimos (62%) e grande parte são estudantes (50%) de ensino fundamental (45%). Os aspectos 
considerados com alta atratividade (70%) se referem ao caboclo cearense, sua história, mobiliário, instrumentos de trabalhos, documentos e 
cartas. Igualmente mostrou-se alta a atratividade das ferramentas indígenas (64%) bem como os fatos da história do Brasil foram alvo de 
credibilidade e admiração dos documentos (75%), objetos antigos com 72% e quadros do Brasil com 54%. A atratividade da arqueologia cearense, 
revelou-se entre mediana e baixa valorizando mais as cerâmicas (59%) e objetos diversos (42%) do que os próprios fósseis (36%). Igualmente 
verificou-se atratividade mediana da história da escravatura, suas fotos e instrumentos de tortura; os cordéis (50% e 57%) e o teatro infantil foram 
vistos de forma mediana e isso pode ter ocorrido por baixa exposição de acervo. Aspectos com baixa atratividade referem-se à arqueologia 
cearense, com 36% interesse pelos fósseis e pouco mais por objetos diversos (42%), possivelmente pelo acervos nem sempre exposto ou em 
reparos. Além disso, as fotos e pinturas indígenas tiveram a preferência de menos de um terço dos visitantes. As personalidades marcantes 
evidenciadas foram o Padre Cícero, Beato José Lourenço e o bode Ioiô revelaram-se com bom resultado como regional. Quanto aos serviços, a 
atratividade mostrou-se positiva para a maioria, com destaque para atividades de recepção (62%), segurança (56%,) acessibilidade 52% e guia 
(49%), banheiro 57%, limpeza 51% e organização avaliados entre bom (48%) ótimo (46%). A maioria (84%) dos visitantes considerou que o Museu 
do Ceará carece de divulgação e de infraestrutura adequada, sendo identificado como um marco importante para a cidade e valor para o 
patrimônio cultural e turístico do estado do Ceará.
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RESUMO

As tecnologias digitais trouxeram, a partir do século XX, mudanças em diversas áreas da sociedade, e, sobretudo, novas formas de comunicação e 
interação entre as pessoas. A partir dessa revolução tecnológica nota-se a importância do surgimento da Web 2.0, que caracterizou um novo 
modelo de publicação e compartilhamento online. Criado em 2004, o conceito de Web 2.0 é o de uma nova forma de internet em que os próprios 
utilizadores possam gerar os conteúdos e interagirem entre si, compartilhando as informações (PONS apud ROQUE; RAPOSO, 2013). Este novo 
modelo permitiu a expansão dos Conteúdos Gerados pelos Utilizadores (CGU), alterando formas de produção de conteúdo, pensamentos e relação 
entre consumidor/empresa. O turismo também se modificou com os adventos tecnológicos da Web 2.0, pois agora, o próprio consumidor tem o 
poder de trocar experiências, relatos e informações com outros consumidores, e não dependem somente de dados advindos das próprias 
empresas da área. Pode-se destacar, dentre os viajantes que buscam informações on-line, o segmento de Backpacker, ou então chamados 
“mochileiros”.  A contribuição das plataformas sociais (redes sociais, fóruns de viagem, blogs e sites) e a sociabilidade que ela permite, se tornou, 
atualmente, uma ferramenta valiosa para o turista backpacker.  Diante do exposto, este trabalho se propôs a identificar a influência da tecnologia 
digital 2.0 e suas plataformas sociais na motivação e experiências de viagens independentes de Backpackers. Como procedimento metodológico, a 
pesquisa quanto aos objetivos é do tipo descritiva e em seu delineamento, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, seguida de pesquisa 
de campo por meio de levantamento (pesquisa survey). Aplicou-se questionários fechados a uma amostra não probabilística de indivíduos que 
possuem experiência em viagens independentes de backpacker, selecionada por acessibilidade em pesquisa na internet. O questionário foi 
elaborado por meio da ferramenta Google Docs e disponibilizado online em comunidades e sites voltados ao segmento backpacker, totalizando 
uma amostra de 107 depoentes. Constatou-se que os backpackers são do sexo feminino (53%) e masculino (47%), com faixa etária entre 18 a 29 
anos, possuindo ensino superior completo, com renda mensal individual entre 01 a 03 salários mínimos. A maioria viaja uma a duas vezes ao ano 
ou até mais de duas vezes, utilizando o avião como meio de transporte para chegar ao destino, e o ônibus como transporte para se locomover 
dentro do destino. Quanto à acomodação, a maior parcela escolhe o hostel / albergue como opção, gastando em média por dia de R$ 50,00 a R$ 
100,00, com a duração da viagem em torno de 15 dias, sendo o item “alimentação” como o que mais despendem gastos em uma viagem. Ainda 
sobre o perfil, a maioria dos backpackers viaja sozinho, e elegeram a “autonomia e liberdade” como maior motivação para as viagens turísticas, 
planejando a viagem com antecedência e roteiro flexível. Conclui-se que o uso da internet e das plataformas e mídias sociais estão presentes no 
planejamento de viagem da grande maioria da amostra investigada, que usa estas ferramentas como forma de obter informação e motivação para 
realizá-las, influenciando diretamente na coleta de informação sobre os destinos, hospedagens, passeios, roteiros e nas companhias para viagem.  
O viajante mochileiro carrega consigo a motivação inicial que é o sentimento de liberdade e autonomia, e as novas tecnologias facilitaram o êxito 
das experiências, conectando-os com outros viajantes formando uma grande rede, que colaboram mutuamente com compartilhamento de 
informações.
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RESUMO

A importância de se conhecer outra língua é essencial para aqueles que querem ter uma vantagem no mercado de trabalho, em especial no setor 
do turismo. Por lidar a todo o momento com pessoas e culturas diversificadas, no turismo é requerido ter conhecimento de outro idioma. Porém, 
quando se trata da língua de sinais, não é o que se percebe. O setor é muito carente para atender esse público. Sabendo que o Turismo tem como 
principal característica a integração das pessoas, esse artigo intenta mostrar que se deve ter um olhar mais sensível quanto ao público elencado 
para estudo, vislumbrando que há uma fragilidade no processo da hospitalidade aos deficientes auditivo. Para o desenvolvimento do presente 
artigo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a de campo, com pesquisas feitas através de um questionário aplicado em algumas redes hoteleiras 
na Avenida Atlântica (Praia de Copacabana – Rio de Janeiro) e entrevista com especialistas em hotelaria, com o intuito de entender se há pessoas 
capacitadas para receber esse perfil de turista, de acordo com suas necessidades. Com fonte primárias e secundárias e o método de abordagem 
dedutivo, a questão que norteou a pesquisa foi: A LIBRAS é usada na hotelaria carioca, em específico, na hotelaria da Praia de Copacabana? Assim, 
o Objetivo Geral do trabalho foi apresentar como o mercado de turismo, especificamente a hotelaria carioca da Praia de Copacabana, trabalha a 
língua de sinais no atendimento ao turista com tal necessidade. Como Objetivos Específicos iremos: Apresentar a LIBRAS; Discutir o percurso 
histórico de como é visto pela sociedade quem tem Deficiência Auditiva; Expor Projetos que utilizam a Língua de Sinais; Analisar a Pesquisa de 
Campo realizada nos hotéis adaptados da Praia de Copacabana; Apresentar a visão de especialistas em hotelaria sobre o assunto. Concluiu-se que, 
de fato, a hotelaria carioca se encontra despreparada para lidar com esse perfil de viajante/turista estudado nesse artigo, o deficiente auditivo. O 
saber da LIBRAS no Turismo é de importante caráter social. Assim, o Mercado Turístico deveria se atentar mais a essa comunidade, 
disponibilizando, como exemplo, mais espaços equipados e pessoas devidamente preparadas para atendê-los e também capacitações para o saber 
da língua para os colaboradores do setor.
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RESUMO

O turismo doméstico de saúde é um segmento ainda pouco conhecido e explorado. Enquanto os pacientes permanecem internados, seus 
acompanhantes podem converter-se em consumidores de serviços turísticos neste período. A segmentação do turismo é entendida como uma 
forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Para tanto, foram definidos os segmentos turísticos e estes podem ser 
estabelecidos a partir dos elementos que sejam comuns à oferta e à demanda. Para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário 
conhecer profundamente as características do destino: a oferta, ou seja, atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos. E também 
conhecer a demanda, ou seja, as características próprias dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo. Neste sentido, foi 
identificado um segmento constituído por pacientes e seus acompanhantes que viajam dentro da sua região de origem, ou mesmo país de origem, 
e que podem se constituir como fonte constante de hóspedes para os meios de hospedagem próximos a hospitais. Assim, o objetivo geral deste 
trabalho é verificar de que forma a oferta e a demanda de serviços de hospedagem se comportam em relação ao turismo doméstico de saúde na 
principal área hospitalar da cidade de Porto Alegre. E surge a seguinte questão de pesquisa: A oferta e demanda da hotelaria para o turismo 
doméstico de saúde estão em sintonia na região pesquisada? A hipótese é de que os turistas domésticos de saúde utilizem a os meios de 
hospedagem ofertados na região. Com isso, o presente trabalho se trata de um estudo de caso. É uma pesquisa de caráter investigativo e 
qualitativo, realizado através de entrevistas feitas pela pesquisadora com os responsáveis pelos locais visitados.  As entrevistas foram conduzidas 
durante o mês de outubro de 2015. A pesquisa por meios de hospedagem para realização do presente estudo concentrou-se em uma área 
estabelecida como sendo aquela compreendida em um raio de aproximadamente 1000 metros contados a partir do maior dos dois hospitais da 
região, o HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o HPS – Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Ao número total de internações no 
HCPA no ano de 2014 somou-se, por estar dentro da área de estudo, o número de internações do HPS. Para fins de cálculo, foi considerado que 
cada paciente de fora de Porto Alegre fez-se acompanhar de um familiar. Este número, de um acompanhante corresponde ao número de 
acompanhantes permitido conforme o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Somando os dois hospitais, 
temos um número estimado de acompanhantes de 15.172/ano com tempo médio de permanência de 18,34 dias. De acordo com uma das fontes 
pesquisadas haveria na área sete estabelecimentos que poderiam ser considerados como tendo a hospedagem como atividade fim. No entanto, ao 
realizar-se a pesquisa de campo, foram localizados, dentro da área estipulada, um apart hotel, um hotel e dois hostels. A taxa de ocupação 
relacionada ao turismo doméstico de saúde variou de 0 a 10% até 30 a 40%. O valor das diárias variou de R$ 40,00 a R$ 140,00. Portanto, a taxa de 
ocupação nos meios de hospedagem encontrados nas proximidades é baixa, mostrando desconhecimento quanto ao potencial do segmento. 
Conclui-se que demanda e oferta ainda não estão em sintonia. É preciso maior conhecimento sobre as particularidades e potencialidades do 
segmento para que possa ser melhor explorado e atendido nas suas particularidades. A partir destas considerações, um estudo que se faz 
necessário é verificar onde ficam alojados os acompanhantes dos pacientes de fora de Porto Alegre e como se locomovem na cidade. Igualmente 
importante é estudar estratégias para aumentar a ocupação dos estabelecimentos situados na área em estudo, entre outras ações.
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RESUMO

Os dados do IBGE no censo de 2000 apontaram que a população total nacional é de 169.872.856 de pessoas, e 14,5% possuem algum tipo de 
deficiência, ou seja, cerca de 24,5 milhões de brasileiros, sendo maior o número de mulheres, Levando em consideração o aumento da população 
de 15,6% indicado pelo censo realizado em 2010, infere-se que o número de deficientes também tenha crescido, pois nesse mesmo censo as 
pesquisas indicaram ao todo cerca de 61,3 milhões de deficiências, 43,65% a mais do que as estatísticas apuradas no censo 2000. Segundo a 
pesquisa mais recente, no estado do Ceará concentra-se 5,3% dessas deficiências. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência ainda sofrem 
com a exclusão social em diversos ambientes e no lazer. É direito de todo cidadão, porém em algumas estruturas de uso público esse grupo de 
pessoas ainda sofrem com as barreiras arquitetônicas as quais consistem em “qualquer elemento natural, instalado ou edificado que impeça a 
aproximação, transferência ou circulação no espaço mobiliário ou equipamento urbano” (ABNT NBR 9050, 2004, p. 2). Esses obstáculos, ainda 
existentes, contradizem a Constituição Federal em que todo o indivíduo tem direito ao acesso à educação, saúde, trabalho e lazer, 
independentemente de suas limitações físicas. A pesquisa tem como objetivo geral conhecer o nível de acessibilidade de equipamentos de lazer e 
entretenimento à beira mar para a pessoa com deficiência auditiva, visual e locomotora. A Pesquisa é um estudo exploratório, multicaso de 
natureza explicativa em 5 barracas da Praia do Futuro em Fortaleza, e utiliza a NBR 9050 como referência de análise. Foram abordados 
representantes das barracas, gestores e atendentes, bem como clientes portadores de deficiência visual, auditiva e locomotora, com vistas a 
compreender a percepção do usuário e do proprietário e atendente dos estabelecimentos. Participaram da pesquisa os representantes, dois a três 
garçons e deficientes auditivos, físicos e visuais presentes em cada estabelecimento. A coleta de dados foi em campo por meio de abordagem 
pessoal e entrevista de profundidade. Foram entrevistados cinco representantes de cada uma das barracas com faixa etária entre 25 e 49 anos, 
sete garçons de 18 a 49 anos. O público alvo referente aos deficientes tinha a faixa etária entre 18 e 65 anos, e no total oito pessoas com 
deficiência foram entrevistadas. Foram feitas visitas frequentes às barracas e pôde-se observar nos dias de maior fluxo, as barracas mais 
procuradas pelos deficientes. A análise de dados apontou que os representantes das barracas tinham conhecimento superficial da NRB 9050/2004, 
Os resultados permitiram concluir que a acessibilidade nos empreendimentos, destinada a pessoa com deficiência não atende às especificações 
definidas na norma e portanto mostra-se vulnerável aos aspectos legais.  As barracas visitadas não possuem todos os critérios determinados na 
NBR 9050, no entanto seguem algumas das adaptações propostas pela norma, o que se é surpreendente, pois a cidade foi sede de evento 
internacional há 2 anos e é de se esperar que os estabelecimentos obedeçam aos padrões de conformidade. Foi possível observar falta de 
acessibilidade a estrutura física, pela ausência de vaga exclusiva para estacionamento e nenhuma das barracas oferece treinamento para o 
atendimento desse público. Verificou-se também que o atendimento não proporciona a autonomia do deficiente, pois não há sequer um cardápio 
em braile nem sinalização tátil para deficientes visuais, não há atendentes preparados para comunicação em linguagem de LIBRAS, balcão de 
atendimento e de autosserviço adapt
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RESUMO

Uma forma de evitar a propagação de patógenos causadores de doenças é o uso adequado de desinfetantes para a limpeza dos ambientes. Os 
desinfetantes podem ser tanto de uso hospitalar quanto doméstico, são substâncias ou preparações químicas aplicadas em objetos ou superfícies 
para inibir o crescimento ou destruir os microrganismos patogênicos. Sua escolha deve ser precedida de uma análise detalhada, levando-se em 
consideração aspectos como uso autorizado do produto pela legislação, grau de toxicidade, poder corrosivo, efeito residual sobre os alimentos, 
efeito sobre o meio ambiente e o custo. Desta forma, este estudo objetivou avaliar a eficácia in vitro de desinfetantes de uso doméstico e 
hospitalar frente a cepas padrões de Staphyloccocus aures, Escherichia coli e Salmonella sp. O estudo utilizou três desinfetantes, cada um com 
princípio ativo diferente: hipoclorito de sódio (2,5%), quaternário de amônio de quinta geração (0,24%) associado a polihexametileno biguanida 
(0,16%) e o-benzil p-clorofenol (0,9%). A eficácia dos produtos foi avaliada a partir da técnica padrão de macrodiluição em tubos de ensaio com 
Caldo Brain Heart Iinfusion, obtendo diluições seriadas 1:2 a 1:32.  Após as diluições adicionou-se 10µl da solução bacteriana previamente 
preparada em de solução fisiológica (NaCl 0.85%) estéril com turbidez equivalente a 0,5 da escala de Mc Farland. Após o inóculo, incubou-se em 
estufa microbiológica a 37°C por 24 horas. A concentração inibitória mínima (CIM) foi observada a partir da turbidez em meio líquido e a 
concentração bactericida mínima (CBM) foi constata após semeadura das diluições em Ágar Nutriente. Observou-se que todos os desinfetantes 
avaliados foram eficazes contra as bactérias padrões mesmo após realizar as diluições. Os desinfetantes apresentaram ação bacteriostática e 
bactericida nas mesmas titulações (1:32) entretanto, as concentrações variaram de acordo com os princípios ativos: o hipoclorito de sódio e o 
quaternário de amônio de quinta geração associado a polihexametileno biguanida a referida titulação é equivalente a 0,23 mg/ml enquanto que o 
o-benzil p-clorofenol apresentou a mesma eficácia com uma concentração inferior 0,03 mg/ml. Conclui-se que um dos desinfetantes de uso 
doméstico, cujo princípio ativo é o o-benzil p-clorofenol, apresentou eficácia in vitro em uma concentração 7 vezes inferior à concentração dos 
outros produtos avaliados. Cabe ressaltar, a necessidade de realizar estudos semelhantes frente a outras cepas bacterianas uma vez que, cada 
espécie tem suas particularidades e comportamentos diferentes frente as esses produtos.
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RESUMO

Atualmente, os salões de beleza têm despertado a preocupação de pesquisadores quanto à ameaça de transmissões de doenças através de 
materiais utilizados frequentemente nesses locais. Dentre os materiais comumente compartilhados pelos clientes, estão os pentes e escovas, nos 
quais sem higienização adequada podem transmitir micoses superficiais causadas por fungos dermatófitos. Sendo assim, a presente pesquisa 
dedicou-se em trabalhar com amostras coletadas de pentes e escovas de 10 salões de beleza (totalizando 20 amostras) localizados no centro de 
São Luís, com o objetivo de identificar os fungos prevalentes. Foi aplicado um questionário para averiguar a forma de higienização empregada. A 
identificação dos fungos leveduriformes, foi realizada no setor de Microbiologia do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (LACEN-
MA), através do VITEK 2 compact.  Para a identificação microscópica dos fungos filamentosos foi realizada a técnica de microcultivo e deixada na 
estufa à 37°C por 10 a 15 dias, até que se observou o desenvolvimento de hifas com ou sem pigmentação. Após análise das amostras, obteve-se os 
seguintes resultados: do total de 20 placas com semeio dos pentes e escovas dos usuários dos salões de beleza, 18 (90%) resultaram em 
crescimento de colônias, ou seja, culturas positivas e 2 (10%) apresentaram ausência de crescimento, culturas negativas. As placas inoculadas com 
amostras das escovas de cabelo apresentaram maior crescimento de colônias fúngicas se comparadas às amostras dos pentes. De modo geral, das 
20 placas com inóculos desses materiais de uso coletivo, 15 (75%) apresentaram crescimento de colônias com características de fungos 
filamentosos e 3 (15%) crescimento de colônias com características de fungos leveduriformes e em 2 (10%) não houve crescimento de fungos. 
Com a identificação desses isolados concluiu-se que 10% foram positivas para o fungo dermatófito do gênero Microsporum sp.; 70% apresentaram 
crescimento de fungos anemófilos, Aspergillus sp. E Penicillium sp. E 20%  foram amostras negativas.
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RESUMO

A associação entre inflamação e câncer vem ganhando destaque, uma vez que o processo inflamatório tem um importante papel no início, 
desenvolvimento e progressão tumoral. Macrófagos (MΦ) tem um papel crucial na resposta inflamatória e podem assumir diferentes perfis de 
ativação. No microambiente tumoral MΦ anti-tumorais (M1) adquirem características pró-tumorais (M2-like), também denominados de TAM (do 
inglês “tumor-associated macrophage”). Lipoxinas (LXs) são mediadores lipídicos com atividades anti-inflamatórias e pró-resolutivas em células 
mononucleares. Há demonstração, in vitro, que LX induz um fenótipo M1-like em TAMs, o que restaura suas propriedades citotóxicas resultando 
na apoptose de células tumorais e, consequentemente, na inibição da progressão tumoral. Interessantemente, a LX não altera o fenótipo M2 de 
Mφ estimulados com outros estímulos do perfil M2, (IL-4 e TGF-β), enquanto induz um perfil M2 em Mφ com fenótipo M1 ativados com LPS e 
IFN-¥. Em face dessas evidências, sugerimos que, em TAMs, LX possui efeitos seletivos que podem ser modulados por vias de sinalização diferentes 
das disparadas pela LX em outros fenótipos de Mφ. Diante disso, o objetivo deste estudo é investigar os mecanismos moleculares envolvidos nessa 
ativação diferencial da LX em TAMs. Para a obtenção de TAM, Mφ derivados de monócitos foram incubados por 3 dias com meio condicionado de 
MV3, uma linhagem de células tumorais. Em alguns experimentos, Mφ foram tratados com estímulos do tipo M1 (LPS+ IFN-ɣ) ou M2 (IL-4 ou TGF-
β). O perfil de Mφ e TAMs foi confirmado através de citometria de fluxo e análise dos mecanismos moleculares foi feita a partir dos ensaios de 
western blot e ELISA. Inicialmente, fomos investigar os efeitos da LX na expressão de fatores de transcrição em TAM. TAM apresentam elevada 
ativação de STAT-3, importante fator de transcrição responsável por atividades de TAMs. O tratamento de TAMs com LX diminui a fosforilação de 
STAT-3.  A fosforilação e ativação de STAT-3 é suportada por baixos níveis de SOCS3, um regulador negativo da ativação de STAT-3.  Nossos dados 
apontam um aumento na atividade de SOCS-3, indicando que a LX pode levar a diminuição na ativação de STAT-3 através da regulação de SOCS3. 
Em nossos experimentos, não encontramos dados que apontassem efeito da LX na ativação de NF-kB p65 e HIF-1α, importantes fatores de 
transcrição expressos em TAMs. A próxima etapa foi analisar a liberação de fatores solúveis liberados por TAMs no microambiente tumoral. Foi 
investigado liberação de IL-10, uma citocina anti-inflamatória/pró-tumoral. Observamos que TAMs expressam altos níveis de IL10, o que foi inibido 
pelo tratamento com LX. Interessantemente, a LX não demonstrou efeito na alta liberação observada nos outros perfis de Mφ. Conforme descrito 
na literatura, vimos que TAMs expressam altos níveis de VEGF, principal fator pró-angiogênico presente no microambiente tumoral. 
Interessantemente, a LX não foi capaz de inibir a liberação deste fator por TAMs.  Dados  mostram que a LX pode regular o processo angiogênico a 
partir da inibição de VEGFR, o receptor de VEGF.  Diante disso, através da análise por citometria de fluxo fomos investigar a relação entre VEGF e 
LX na modulação do perfil de TAMs. Conforme já demonstrado, a LX diminuiu a expressão de MRC1 em TAMs. No entanto, quando inibimos a 
ativação do VEGFR em TAM, adicionando anticorpo ANTI-VEGF no meio condicionado de MV3, vimos que a LX foi incapaz de alterar o perfil de 
TAMs. Este resultado demonstra que a alteração do perfil de TAMs pela LX depende da ativação de TAMs pelo VEGF liberados pelo tumor. Diante 
desses dados, concluímos que a LX modula a polarização de TAMs regulando importantes eventos ativados por Mφ no microambiente tumoral, 
tais como liberação de citocinas e fatores de crescimento, além de regular a ativação de fatores de transcrição gênica, demonstrando um 
importante papel da LX no controle do desenvolvimento tumoral.
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RESUMO

Pacientes com esquizofrenia apresentam déficits de atenção, velocidade de processamento, memória, aprendizagem, raciocínio e cognição social. 
Estes déficits são acompanhados por alterações nos processamentos de informações visuais e auditivas. Estudamos os efeitos do treino cognitivo 
computadorizado em pacientes com esquizofrenia, e neste trabalho comparamos o desempenho dos pacientes nos exercícios auditivos e visuais. 
Realizamos um estudo randomizado duplo cego envolvendo 51 pacientes com esquizofrenia, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O presente 
estudo foi submetido a apreciação pelo comitê de ética em pesquisa via plataforma Brasil (CAAE no 12990013.0.000.5263). A intervenção consistiu 
em 40 horas de treino computadorizado visual ou auditivo, sendo realizado uma hora por dia, cinco dias na semana. Os exercícios visuais e 
auditivos são equivalentes e focam nos seguintes domínios cognitivos: atenção, concentração, memória, memória de trabalho e cognição social. 
Avaliamos a aderência dos pacientes ao treinamento cognitivo e analisamos medidas de desempenho sobre o progresso dos pacientes baseado na 
velocidade e acurácia nos exercícios em relação ao total de usuários (em percentil). Os pacientes tiveram uma aderência ao treinamento de três 
dias na semana, que era o mínimo requisitado. Não houve diferença significativa entre o grupo de treino visual e auditivo. Os pacientes do treino 
visual melhoraram mais no domínio da concentração (25 percentis versus 23; F(1;49)=6,00;  p=0,02) e da memória de trabalho (31 versus 23; 
F(1;49)=4,80 ; p=0,03) em relação aos que participaram do treino auditivo. Não houve diferença na melhora da cognição social entre os dois 
grupos de treinamento cognitivo e ambos melhoraram em torno de 30 percentis (31 versus 30; p>0,05). De maneira global, os pacientes aderiram 
bem ao treinamento cognitivo. O grupo que realizou o treino visual melhorou mais nos domínios cognitivos da concentração e da memória de 
trabalho em relação ao grupo que fez o treino auditivo. Esta diferença no desempenho poderia estar associada à uma maior facilidade dos 
pacientes em realizar tarefas visuais em relação as tarefas auditivas.
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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica caracteriza pela morte maciça das células hepáticas, causando rápida deterioração das 
funções do fígado. Possui etiologias variadas, dentre elas, vírus, autoimunidade e medicamentos. A principal característica clínica é o surgimento 
de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática previamente normal. Possui alta taxa de mortalidade, sendo o transplante de 
fígado o único tratamento eficaz. Os mesmos agentes envolvidos na FHF podem induzir formas menos graves de doença hepática, podendo o 
resultado clínico ser relacionado à resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e células 
inflamatórias. Contudo, os elementos chaves que determinam essa forma de doença ainda não foram esclarecidos. O óxido nítrico (NO) 
desempenha papeis importantes na fisiologia e na fisiopatologia do fígado.  Diferentes isoformas da enzima óxido nítrico sintase podem ser 
responsáveis pela produção do NO. A enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) ou NOS tipo 2 é produzida em hepatócitos, células de Kupffer, 
entre outras células hepáticas. Durante processos inflamatórios, grandes quantidades de NO são produzidas pela iNOS, sendo essa a principal 
fonte de espécies reativas de nitrogênio (ERN). Dentre essas ERN, encontra-se o peroxinitrito (ONOO-), o qual promove o estresse nitrosativo, pela 
nitração de resíduos de tirosina das proteínas. Portanto, a nitração de resíduos de tirosina é um indicador do estresse nitrosativo, ocorrendo em 
processos inflamatórios e sendo relacionada ao dano celular. Os objetivos desse trabalho são investigar os aspectos imunopatológicos da FHF, 
visando uma identificação mais precisa dos componentes inflamatórios específicos associados à extensa lesão hepática, os quais poderiam ser alvo 
de futuros tratamentos com drogas inibidoras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz (protocolo 222\03). Os 
experimentos foram realizados no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV) do Instituto Oswaldo Cruz/ Fiocruz). As 
amostras de fígado de 12 pacientes com FHF e de 6 indivíduos controles (doadores de fígado saudáveis) foram obtidas durante o transplante 
hepático no Hospital Federal de Bonsucesso, RJ. Essas amostras estão estocadas no LADTV, tendo sido obtidas no período de 2004 a 2013, fazendo 
parte de um estudo iniciado anteriormente. Para a detecção dos componentes inflamatórios de interesse, cortes histológicos de fígado dos 
pacientes e dos controles foram marcados pelo método de imunofluorescência. As marcações foram específicas para a enzima iNOS e para a 
nitrotirosina. Após as marcações, as imagens foram adquiridas usando-se o microscópio confocal (Leica Mycrosystems, Wetzlar- Germany), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nos cortes histológicos de pacientes com FHF, foi observada a forte marcação da iNOS. Um padrão 
de marcação semelhante também foi observado com relação à nitrotirosina, nos cortes histológicos de pacientes com FHF. Por outro lado, esses 
padrões de marcação não foram observados nas amostras de fígado dos controles saudáveis. Com base nos resultados preliminares do presente 
estudo, pode-se sugerir que o processo inflamatório hepático associado à FHF, envolveria a alta produção de NO pela enzima iNOS. O excesso de 
NO pode estar relacionado com a geração de alguns radicais de nitrogênio, que estariam participando do dano hepático na FHF. A presença da 
nitrotirosina, como produto da nitração de proteínas, reforça a presença do estresse nitrosativo. Nas próximas etapas, serão feitas as análises 
quantitativas das imagens, pelo software ImageJ. A identificação dos mecanismos inflamatórios específicos e dos biomarcadores que poderiam 
predizer a evolução para um quadro de falência hepática aguda contribuirá para que sejam estabelecidas estratégias de controle, podendo reduzir 
a elevada taxa de mortalidade dessa síndrome.
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RESUMO

As fissuras orofaciais são malformações congênitas decorrente de falhas no desenvolvimento dos processos embrionários, apresentam diversidade 
clínica, podendo ocorrer de forma isolada ou associada a outras anormalidades. Estas alterações apresentam-se mais comumente na forma não 
sindrômica e possuem variações quanto a sua incidência. No Brasil, os dados não são precisos, devido à falta de diagnóstico, omissões e 
classificações errôneas que ocorrem no preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos (DNV) e na digitação e codificação dos dados, justificando 
a necessidade de trabalhos científicos sobre malformações congênitas. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico e estimar a 
frequência dos portadores de fissuras orofaciais congênitas atendidos em um serviço de referência, em casos residentes no Estado do Maranhão, 
no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Realizou-se um estudo transversal, descritivo e analítico. Para o cálculo da frequência foram 
utilizados os dados dos nascidos vivos obtidos nos prontuários dos pacientes do hospital infantil. Os dados foram analisados quanto ao sexo, tipo 
de fissuras, lateralidade, síndromes associadas e idade da primeira consulta. Verificou-se que dos 101 casos diagnosticados, as fissuras mais 
frequentes foram as labiopalatinas (57,4%), seguidas, respectivamente, pela palatina (32,7%) e labial (9,9%). Indivíduos do sexo masculino foram 
mais frequentes na amostra (63,9%) do que indivíduos do sexo feminino (36,1%). Sendo essa diferença estatisticamente significativa (p=0,002). 
Com relação ao tipo de fissura e ao gênero, as fendas palatinas foram mais frequentes em mulheres (19,8% versus 12,9%), enquanto as fendas 
labiopalatinas (42,6% versus 14,9%) e labial (7,9% versus 1,9) predominaram entre os homens. Houve diferença estatisticamente significativa 
entre indivíduos com fissuras labiopalatinas e palatinas (p=0,001) e entre as labiais e a palatinas (p=0,024). A maior frequência de fissuras labiais 
com ou sem palatinas no sexo masculino está de acordo com outros estudos. E este fato pode estar relacionado, em parte, a presença de um gene 
localizado no  cromossomo 4. No que diz respeito à fissura palatina, é sugerido como possível causa a diferença no tempo de fechamento do 
palato secundário do embrião que ocorre mais tardiamente no sexo feminino. Este fato pode explicar porque a fenda palatina é mais comum no 
sexo feminino do que no masculino. Com relação à lateralidade, constatou-se maior ocorrência de fissura bilateral, representando 44,4% da 
amostra. Sugere-se que esse achado seja devido à incompletude das informações apresentadas em relação à lateralidade nos prontuários 
analisados. Observou-se que 21,8% dos pacientes apresentavam alguma síndrome diagnosticada. A síndrome mais associada foi a de Pierre Robin, 
totalizando 27,3% de todos os portadores de fissura palatina. Estudos relatam que o deslocamento posterior da língua, característico desta 
síndrome, gera a obstrução ao fechamento dos processos palatinos, originando assim a fissura palatina. A idade mais frequente da primeira 
consulta, ocorreu entre crianças com menos de um ano de idade (75,2 %). Houve diferença estatisticamente significante entre as idades analisadas 
(p<0,0001). Ao relacionar a idade da primeira consulta com o tipo de fissura, observou-se que os pacientes com fissura labiopalatina e labial 
chegaram ao Serviço de Referência com maior frequência, antes do primeiro ano de vida, em relação aos com fissuras palatinas. Este fato pode 
estar associado, provavelmente, a maior visibilidade das fissuras labiais ou labiopalatinas, o que geram maior preocupação dos pais em procurar 
atendimento especializado rapidamente. Os resultados deste estudo condizem com os achados na literatura. As informações fornecidas poderão 
ser úteis para a melhoria no diagnóstico de crianças com fissura orofacial e a assistência integral a elas e às suas famílias, visando melhorar os 
esforços da saúde pública nessa 
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RESUMO

As infecções por parasitas intestinais ainda constituem um grave problema de saúde pública principalmente em países subdesenvolvidos, atingindo 
índices de até 90%. A disseminação e a intensidade das enteroparasitoses estão profundamente associadas às condições precárias de saneamento 
básico, baixo nível socioeconômico e cultural, carência de orientação sanitária, baixo nível de higiene, idade, entre outros fatores.  A maior 
prevalência é observada em regiões periféricas, refletindo uma diferença na educação, cultura, hábitos alimentares e de higiene, que tornam os 
residentes destas áreas mais suscetíveis às infecções. O objetivo do presente trabalho foi analisar a prevalência de enteroparasitoses em 
estudantes de 15 a 17 anos de uma escola pública no município de São Luís- MA. Foi realizado um estudo transversal descritivo e analítico, no qual 
participaram 43 discentes de uma escola pública no município de São Luís, Maranhão, Brasil, no período de agosto a novembro de 2014. Cada 
participante recebeu um kit contendo um frasco para a coleta de fezes e as amostras foram analisadas pelos seguintes métodos: de Tamisação, 
Hoffmann, Faust e Direto a Fresco (em casos de amostras disentéricas/ diarréicas). O material foi avaliado de acordo com suas características 
morfológicas, sendo realizada análise microscópica do sedimento com lugol entre lâmina e lamínula. Além disso, os alunos responderam um 
questionário acerca das condições socioeconômicas e hábitos de higiene. Os resultados revelaram uma prevalência de 37,20% de indivíduos 
parasitados com os seguintes parasitas: Endolimax nana (45,55%), Entamoeba coli (27,27%), Giardia lamblia (18,18%) e Ascaris lumbricoides 
(9,09%). O biparasitismo foi evidenciado em 37,5% das amostras, sendo 25% atribuídos a Entamoeba coli/Endolimax nana. Sobre as condições 
socioeconômicas verificou-se que o grupo de estudantes que apresentou a amostra fecal positiva para os parasitas, é composto, em sua maioria, 
por adolescentes na faixa etária de 16 anos, 43,75%, predominantemente do sexo feminino 68,75%, com renda familiar de até 01 salário mínimo. 
62,5%, utilizando-se da rede de esgoto como instalação sanitária 50% e com consumo de água proveniente da rede pública 81,25%.  
Diferentemente, os estudantes que não apresentaram amostras fecais positivas para os parasitas, predominaram as faixas etárias 15 e 17 anos, 
ambas com 29,63%, majoritariamente do sexo feminino 59,26%, com renda familiar de até 01 salário mínimo 66,67%, usando-se de fossas 
sépticas como instalação sanitária 55,56% e consumindo água procedente da rede pública 77,78%. No quesito higiene pessoal, constatou-se que 
de modo geral 80% dos estudantes relataram lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. A partir dos dados levantados, concluiu-
se que os resultados obtidos refletem a carência de saneamento básico na região de residência dos estudantes avaliados, além de baixo nível 
socioeconômico, o que favorece a disseminação de infecções parasitárias.
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RESUMO

A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo considerada uma cultura hortícola de grande consumo. Seu 
baixo valor calórico a qualifica para diversas dietas, e sua forma de consumo in natura possibilita a ocorrência de enfermidades intestinais. O 
presente trabalho objetivou realizar uma análise parasitológica de amostras de alface (Lactuca sativa), variedade crespa provenientes diferentes 
sistemas de comercialização; feiras livres, hortas e supermercados do município de Imperatriz - MA, no período de fevereiro a maio de 2008. 
Foram analisadas 60 amostras de alfaces, sendo 25 amostras provenientes de feiras, 20 amostras das hortas e 15 amostras dos supermercados. 
Para análise laboratorial foi aplicado a técnica de Hoffman (sedimentação espontânea). Sendo observado que nas amostras das hortas o 
protozoário de maior ocorrência foi o cisto Entomoeba coli (38,4%), seguido do cisto de Entamoeba histolytica (23,1%), Endolimax nana (7,6%); 
Cisto de Iodomoeba butschlii (7,6%) e entre os helmintos o de maior ocorrência foi a larva Enterobius vermiculares (50%), seguido de Larva de 
Schistosoma mansoni (18,75%), Ovo de Taenia sp (6,25%), Larva de Tricuris trichiurus (6,25%), Ovo de Ancilostosoma sp (6,25%), Ovo de 
Hymenolepis nana (6,25%) e Ovo de Schistosoma mansoni (6,25%). Já nas amostras dos supermercados houve somente a presença dos
protozoários, Cisto Entamoeba coli (6,6%) e Cisto Endolimax nana (13,3%). Nas feiras locais, onde foi coletado o maior número de amostras, houve 
uma quantidade significante de contaminação por protozoários e helmintos, respectivamente, dentre eles: Cisto de Entamoeba coli (73,6%); Cisto 
de Entamoeba histolytica (26,3%); Cisto de Endolimax nana (21,0%); Cisto de Iodomoeba butschlii (10,5%); Larva de Enterobius vermiculares 
(75%); Ovo de Ancilostosoma sp (8,33%); Larva de Strongyloides stercoralis (8,33%) e Ovo Schistosoma mansoni (8,33%). Baseado nos resultados 
encontrados as hortaliças foram consideradas de qualidade microscópica insatisfatória, segundo a resolução 12/78 que preconiza a ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Isto pode ocorrer pela contaminação do solo e da água de irrigação e lavagem, desde a colheita até a preparação nas 
cozinhas de casas, escolas e outros logradouros. Também os manipuladores dos vegetais, que englobam desde os agricultores (na colheita das 
hortaliças) até os funcionários responsáveis pela reposição destas nas feiras, podem auxiliar na disseminação destes parasitos.Com os resultados 
obtidos, evidenciou-se que as amostras de alfaces apresentaram baixos padrões higiênicos, tendo, portanto, a necessidade do desenvolvimento de 
medidas que propiciem uma melhoria na sua qualidade higiênico-sanitária.
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RESUMO

As plantas têm sido utilizadas na medicina popular desde à antiguidade, e com isso puderam contribuir na descoberta de vários fármacos. O Brasil 
é considerado o país que apresenta uma ampla biodiversidade, possuindo plantas que são utilizadas na medicina popular porém não foram 
estudadas quanto à sua fitoquímica. A espécie Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) LP Queiroz var. ferrea é amplamente distribuída em todo o território 
brasileiro, principalmente regiões norte e nordeste, e é utilizadas na medicina popular para diversas finalidades. Estudos químicos e 
farmacológicos demonstram potencial anti-inflamatório, antioxidante, hipoglicemiante entre outros. Devido a novas e até re-emergentes doenças 
infecciosas faz-se necessário estudos aprimorados para obtenção de novos fármacos, e as plantas são possuidoras de amplo potencial 
farmacológico. Este trabalho teve por objetivo a avaliação da atividade antimicrobiana e estudo da composição química dos extratos de L. ferrea 
por prospecção fitoquímica. Frutos de L. ferrea foram coletados de uma propriedade particular no município de Manaus – AM. O material foi seco 
em estufa, pulverizado e extraído com metanol (ExMeOH) e etanol:água (7:3) [ExEtOH/H2O]. Os extratos foram concentrados em rotaevaporados 
e submetidos as análises fitoquímicas e antimicrobianas. A prospecção fitoquímica realizada para detectar a presença de metabólitos secundários, 
por meio das reações e análises cromatográficas em Cromatografia em Camada Delgada, além da dosagem de fenólicos e flavonoides totais, por 
método reativo com FeCl3 e AlCl3 e mensuração em espectrofotômetro. A atividade antimicrobiana foi realizada por meio da técnica cavidade-
placa para observar a sensibilidade dos microrganismos Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp. frente a concentração de 100 
µg. mL-1 dos extratos de L. ferrea. A Concentração mínima inibitória (CIM) dos extratos foi determinada por técnica de microdiluição em placas de 
cultura, empregando mensuração da turbidez e colorimétrica (MTT) para determinar o crescimento bacteriano. Os microrganismos foram 
cultivados na presença dos extratos nas diluições entre 500 a 62,5 µg. mL-1. Foi utilizado DMSO (4%) como controle negativo e estreptomicina 10 
µg. mL-1como controle positivo. Dos resultados quanto a análise fitoquímica dos extratos obteve-se resultados similares para os extratos de 
ambos solventes (MeOH e EtOH:H2O), sendo positivos referente a presença de terpenos, esteroides, flavonoides, taninos e saponinas e negativo 
para alcalóides. O extrato MeOH apresentou concentração de compostos fenólicos de 5,14%, contra 2,1% de fenólicos aferidos no extrato 
EtOH:H2O, corroborando com estudos que mostraram maior concentração de fenólicos nos frutos de L. ferrea  em extratos MeOH. O perfil 
cromatográfico não apresentou diferença significativas nos spots observados destes dois extratos. A sensibilidade em meio sólido mostrou baixa 
atividade antimicrobiana quando testado contra E. coli, com média do halo de 1,89 ± 0,38 para o ExMeOH, nenhum efeito sobre P. aeruginosa e 
Enterobacter sp. Porém, por meio da diluição em meio líquido foi possível observar atividade antimicrobiana dos extratos em concentrações mais 
elevadas, sendo a maior atividade observada do ExtEtOH:H2O contra E. coli (CIM = 109,37 método colorimétrico). A espécie L. ferrea apresenta 
propriedades potencialmente promissoras para a produção de fármacos, devido a isto faz-se necessário maiores estudos da mesma.
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RESUMO

O registro de aves fósseis no Brasil ainda é escasso, sendo até o momento conhecidas apenas 22 espécies. Estas formas são procedentes de 
distintas bacias sedimentares, representando ambientes deposicionais variados, abrangendo tempo geológicos desde o Cretáceo até o Holoceno. 
A maioria dos exemplares são procedentes do Estado de São Paulo (Bacia de Taubaté), porém existem registros em nos estados da Bahia, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Acre e Ceará. Além das espécies já descritas, existem materiais não estudados que se encontram depositados na coleção de 
Paleovertebrados do Museu Nacional/UFRJ. Entre estes, destacam-se sete exemplares coletados nos anos de 1961 e 1962, pelos pesquisadores 
Carlos de Paula Couto e Fausto Luiz de Souza Cunha, no município de Itapipoca que fica localizado no estado do Ceará. Os exemplares são 
procedentes do sítio paleontológico conhecido como João Cativo, o qual apresenta depósitos do tipo tanque, e que abriga registros de animais 
que datam do Pleistoceno e que estão sendo aqui analisados. A maioria destes fósseis são provenientes do tanque JC 2 e apenas dois ossos foram 
coletados no tanque JC 3. Após analisar cada osso individualmente, comparando com ossos de aves extintas e também com formas recentes, 
foram observadas incoerências entre os dados anatômicos obtidos, e a informação contida no livro tombo. Os seguintes exemplares avianos 
foram identificados como segue: MN 3265-V - uma falange de pequenas dimensões provavelmente corresponde ao hálux, procedente do JC 2; MN 
2993-V - uma falange de grande tamanho, proveniente do JC 3, que representa provavelmente um animal distinto do material anterior (MN 3265-
V) devido à grande variação de tamanho e por serem procedentes de tanques diferentes; MN 3226-V - quatro vértebras cervicais encontradas no 
JC 2, cuja morfologia é bastante peculiar; MN 3263-V - uma falange ungueal (garra) de pequenas dimensões procedente do JC 2; MN 2874-V -
porção distal do tarsometatarso esquerdo, proveniente do JC 3; MN 3269-V - porção proximal do tarsometatarso direito, proveniente do JC 2; MN 
3275-V porção distal do tarsometatarso direito, procedente do JC 2. Este último fragmento (MN 3275-V), juntamente com o anterior (MN 3269-V), 
podem representar porções proximais e distais de um único osso, e de um mesmo indivíduo, baseado não somente no lado que representam 
(direito), mas no tamanho e também por terem sido encontrados no mesmo tanque (JC 2); Embora o estudo ainda encontra-se em andamento, 
esses exemplares são os primeiros registros da presença de aves na localidade João Cativo, onde anteriormente havia apenas o registro de 
mamíferos fósseis. O estudo detalhado dos tarsometatarsos, que são ossos marcantes nas aves,  possui o potencial de aumentar a diversidade da 
fauna aviana conhecida no Pleistoceno desta região do Estado do Ceará.
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RESUMO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae (M. leprae), cujos principais alvos são os macrófagos e as 
células de Schwann. A infecção nas células de Schwann ocasiona a degeneração e fibrose dos nervos periféricos, provocando incapacidades e 
deformidades físicas na maioria dos pacientes. Um trabalho do nosso grupo demonstrou que as células de Schwann humanas da linhagem ST88-14 
podem se transdiferenciar em miofibroblastos (células que expressam α-actina de músculo liso - αSMA), após os estímulos com o fator de 
crescimento transformador-beta1 (TGF-beta1) e com o M. leprae, sugerindo sua participação na fibrose neural característica da hanseníase. 
Considerando as diferentes formas clínicas desta doença, a existência de perfis diferenciados de macrófagos e os produtos secretados por eles 
durante o processo inflamatório induzindo danos neurais, o objetivo deste estudo será o de investigar o efeito in vitro do meio condicionado de 
macrófagos no fenótipo e no comportamento das células de Schwann humanas da linhagem ST88-14. Células mononucleares do sangue periférico 
(PBMC) obtidas de doadores saudáveis estão sendo cultivadas na presença de fator estimulador de monócitos-granulócitos (GMCSF) ou fator 
estimulador de monócitos (MCSF) na concentração de 50ng/mL, por 6 dias, para a diferenciação dos macrófagos à um perfil clássico ou 
alternativamente ativados, respectivamente. Estes, por sua vez, estão sendo, no momento, estimulados ou não com M. leprae (MOI 50:1) por um 
período de 24h, e as amostras de sobrenadantes dessas culturas serão coletadas e armazenadas à -20°C para posterior uso nas culturas de células 
de Schwann também por um período de 24h. A caracterização do fenótipo dos macrófagos e das células de Schwann ST88-14 será realizada, 
respectivamente, por meio da análise da secreção de citocinas pelo método de ELISA, pela expressão de marcadores fenotípicos (S100p, marcador 
de célula de Schwann, e αSMA, marcador de miofibroblasto) e de componentes da matriz extracelular (colágeno tipo I e fibronectina) pelas 
técnicas imunofluorescência e ELISA indireto. O projeto encontra-se na fase de realização, manutenção e diferenciação das culturas de 
macrófagos. Quanto à morfologia destas células, observa-se que os macrófagos diferenciados com GMCSF são mais arredondados, enquanto 
aqueles diferenciados pelo MCSF são menos aderentes e com formatos irregulares. Após a realização das culturas e os estímulos com o M. leprae, 
faremos a caracterização dos sobrenadantes destas células, bem como usaremos o meio condicionado na cultura das células de Schwann, onde 
avaliaremos seu fenótipo e comportamento. Espera-se que nossos resultados tragam uma melhor compreensão do distúrbio imunopatogênico 
que impede a regeneração neural e leva a fibrose neural em pacientes com hanseníase o que, futuramente, nos permitirá criar bases para a 
elaboração de estratégias para a prevenção das incapacidades e a recuperação das lesões neurais.
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RESUMO

A Amazônia apresenta inúmeras espécies nativas de plantas frutíferas que apresentam potencial tecnológico e nutricional, e que seus resíduos, 
como cascas e sementes, são na maioria das vezes descartados inapropriadamente, gerando mais resíduos para o meio ambiente.  Muitos destes 
rsíduos vegetais descartados poderiam ser explorados para produção de substratos para compostagem. A obtenção de mudas pela utilização de 
substrato é uma prática comum na produção de hortaliças, pois os produtores almejam plantas vigorosas e bem desenvolvidas. Para que isto seja 
conseguido, o substrato deve ser provido de boas características físicas, químicas, biológicas e sanitárias para obtenção de mudas de qualidade. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito das cascas de Tucumã (Aristrocaryum aculeatum), no crescimento e germinação de plântulas 
de feijão-caupi (Vigna unguiculata). Cascas de tucumã foram trituradas até obter um material pulverizado, o qual foi misturado com adubo 
orgânico comercial (Adubos do Amazonas). As proporções preparadas foram as seguintes: 1:5 cascas:adubo g/g (Tratamento 1); 1:10 cascas:adubo 
g/g (Tratamento 2); 1:50 cascas:adubo g/g (Tratamento 3); e o tratamento controle consistiu no adubo comercial. Os substratos foram separados 
em copos plásticos com 50 g de substrato/copo para posteriores etapas experimentais. Sementes de feijão caupi (Vigna unguiculata) foram 
cultivadas em quatro diferentes tratamentos, com 50 repetições de cada. O experimento foi realizado na temperatura de 25 oC com 14 horas de 
fotoperíodo. Os parâmetros de crescimento da parte aérea foram analisados nos períodos de 4, 8 e 12 dias, o comprimento da radícula foi 
mensurado após 12 dias de experimentação. Os experimentos foram repetidos três vezes e foi obtido o índice de germinação das sementes 
cultivadas em cada tratamento. Os dados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, com significância de 95%. Os 
resultados obtidos da avaliação dos efeitos da casca de tucumã foram analisados para cada parâmetro do crescimento de Vigna unguiculata para 
determinar se os tratamentos com casca de tucumã interferiam nas dimensões e taxas de germinação do cultivar selecionado.  Na fase I (primeira 
germinação) entre os dias 4 a 12, os tratamentos não apresentaram diferença estatística quanto ao comprimento da parte aérea (P > 0,05). Na 
fase II (segunda germinação) houve diferenças estatísticas entre Controle (adubo),  e Trat 2 (1:10) e Controle (adubo), tratamento 3 (1:50) (P = 
0,0246), sendo que o controle apresentou maiores valores do comprimento da parte aérea. Na fase III (terceira germinação), o tratamento 1 
apresentou maior valor do comprimento da parte aérea, com diferenças significativas entre as plântulas do grupo Controle (P = 0, 0003). O 
tratamento 1 também apresentou maior taxa de germinação na segunda fase (32%) e terceira fase (64%), observando-se um aumento significativo 
para produção do feijão-caupi. Este trabalho apresenta resultados preliminares quanto ao potencial da utilização das cascas de tucumã, uma 
importante fruta amazônica, resultando no melhor aproveitamento dos nutrientes do próprio solo, de maneira gradativa e continua, resultando 
em maior equilíbrio nutricional para a cultura.
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RESUMO

Os anfíbios anuros, que compreendem os sapos e seus parentes, constituem animais importantíssimos nas cadeias e teias ecológicas, 
especialmente por serem biocontroladores de populações de insetos e outros vertebrados, atuando como presas ou predadores. Como estes 
animais são sensíveis a mudanças ambientais, sua redução pode ser decorrente da ação antrópica no meio ambiente. Nesta perspectiva, têm se 
destacado no estudo do conhecimento empírico as Etnociências, que se referem ao conhecimento ecológico tradicional preocupando-se de modo 
geral com a maneira como os povos tradicionais usam e se apropriam dos recursos naturais, seja através do manejo, das crenças, conhecimentos, 
percepções, comportamentos, e também, das várias formas de classificar, nomear e identificar as plantas e animais do seu ambiente.  O objetivo 
deste trabalho foi identificar as relações estabelecidas pelas comunidades agrícolas das cidades de Itacuruba/PE e Petrolândia/PE, situadas no 
semiárido nordestino, com os anfíbios anuros em especial as espécies Rhinella jimi (Stevaux, 2002) e Rhinella granulosa (Spix 1824), conhecidas 
popularmente como sapo cururu, bem como compreender o conhecimento empírico destas comunidades sobre a biologia das espécies e sua 
importância biológica no controle de pragas agrícolas e, atrelado ao conhecimento cientifico, propor alternativas para a etnoconservação das 
espécies. Para isto utilizou-se metodologias no campo da Etnobiologia, como observação direta e visitas às áreas agrícolas, “Snowball” para 
identificação dos informantes-chave, entrevistas livres, semiestruturadas e estruturadas, bem como a identificação e caracterização das espécies 
de anfíbios anuros do gênero Rhinella, comum na região. Foram entrevistados 369 agricultores num período de quatro meses (entre novembro de 
2012 a abril de 2013), obedecendo aos períodos de seca e estiagem na região. Os resultados demonstraram que apesar dos anfíbios causarem um 
sentimento de aversão e repulsa nas comunidades (86% N=369), os agricultores entrevistados conhecem sua biologia (77% N=369) e importância 
ecológica no equilíbrio dos sistemas agrícolas (82% N=396). Estes resultados, atrelado ao conhecimento empírico e cientifico, pode ser um grande 
aliado para tornar estes animais espécies chaves, no controle de pragas agrícolas e, importantes aliados nas propostas da etnoconservação para a 
região semiárida do Nordeste brasileiros, em especial nas áreas estudadas, tendo em vista a importância ecológica dos anuros.
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RESUMO

A Formação Solimões é uma unidade geológica formada de depósitos neógenos que estão situados na Amazônia Ocidental brasileira.  Em se 
tratando da paleoecologia, trata-se de um sistema cuja fauna é predominantemente endêmica. A Formação também é conhecida por ser 
ricamente fossilífera, compreendendo a palinologia, vertebrados e invertebrados, sobretudo ostracodes e moluscos. Poucos são os estudos sobre 
os moluscos desta unidade, principalmente no que se refere aos gastrópodes, sendo estes remotos. Assim, o presente trabalho visa contribuir com 
o estudo taxonômico dos gastrópodes oriundos da perfuração 1AS-34-AM (às margens do rio Jutaí), bem como dos afloramentos Morada Nova e 
Aquidabã (às margens do rio Juruá), estado do Amazonas, além de contribuir com as interpretações paleoambientais e bioestratigráficas da 
unidade em apreço. A análise dos gastrópodes nas amostras analisadas dos afloramentos permitiu o registro da família Pachychilidae e do gênero 
Onobops (Cochliopidae) em Aquidabã, bem como Planorbidae e Hemisinus kochi (Thiaridae) em Morada Nova. O testemunho 1AS-34-AM 
apresentou uma grande abundância e diversidade do grupo. Duas famílias foram identificadas neste testemunho: Thiaridae e Cochliopidae. A 
família Cochliopidae é a mais diversa e abundante nas amostras analisadas, estando representada principalmente pelos gêneros Dyris e Tryonia, 
sendo o segundo objeto do presente estudo. O estudo sistemático do gênero Tryonia, permitiu a identificação da subespécie Tryonia scalarioides 
scalarioides além de outras três espécies novas em fase de publicação. A presença de Tryonia nas amostras estudadas, bem como a litologia na 
qual foram registradas, infere um ambiente predominantemente de baixa salinidade e baixo fluxo energético. O registro de T. s. scalarioides no 
intervalo de 121,09 a 130,85 m do testemunho 1 AS 34-AM permitiu correlacioná-lo com as biozonas MZ8 a MZ12 definida em trabalhos 
anteriores e de intervalo miocênico. O registro de Hemisinus kochi em Morada Nova indicam que este intervalo é correlacionado com a biozona 8, 
do Mioceno Médio. Diante disso, é possível que a perfuração 1 AS 34-AM e o afloramento Morada Nova fossem, pelo menos em parte, 
contemporâneos. Contudo, faz-se necessária a identificação taxonômica específica de um maior número de táxons gastrópodes presentes em 
ambas as áreas de estudo para um resultado mais preciso, estudo este que já está em andamento.
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RESUMO

O estuário do rio Mamanguape (ERM), localizado no litoral norte do estado da Paraíba, constitui um ecossistema de extrema importância na 
manutenção, conservação e preservação da diversidade biológica e cultural. Neste estuário, o principal ecossistema é o manguezal, caracterizado 
como sendo um sistema ecológico costeiro tropical, dominado por espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes da flora e 
da fauna, microscópicos e macroscópicos, adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas marés, com grandes variações de salinidade. 
Além da importância e relevância biológica e ecológica, o estuário dispõe de recursos faunísticos importantes à sobrevivência de populações 
humanas, principalmente as que vivem nas suas proximidades. Neste sentido, o principal objetivo deste trabalho foi identificar os principais locais 
de coleta do caranguejo-uçá (U. cordatus). Para isto, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. Em relação ao método qualitativo, 
destacam-se: entrevistas livres, semi-estruturadas, turnês guiadas, observações diretas e a elaboração do mapa oral e mental. Já os métodos 
quantitativos consistiram na utilização de GPS (Global Positioning System), para a demarcação das camboas e dos dados usando métodos 
estatísticos. Foram entrevistados 55 caranguejeiros permitindo identificar e nomear 19 camboas; destas destacam-se quatro locais preferenciais 
para a captura do caranguejo-uçá: camboas de Caracabu, Mero, Tanques e Macaco. Os dados mostram também que os caranguejeiros classificam 
o mangue, em: mole, duro e areiado; e que de acordo com a percepção dos pescadores existe preferencias especificas para a prática da coleta de 
caranguejo, como também a biologia destes animais apresenta variação relacionados aos tipos de substratos do manguezal. Com estes resultado, 
foi possível identificar que as comunidades estudadas demonstraram conhecimento significativo em relação ao ambiente em que estão inseridos. 
Portanto, este conhecimento local, atrelado ao conhecimento científico, torna-se uma importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável 
dos recursos naturais do estuário.
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RESUMO

Levantamentos de fauna são trabalhos extremamente importantes para a manutenção de um ambiente natural. O conhecimento das espécies que 
ocorrem em uma determinada área é algo fundamental para que ela possa ser conservada e projetos de manejo tenham sucesso. Aranhas são 
artrópodos que estão presentes em diferentes tipos de ambientes e que, dada a sua proximidade com o ser humano, têm grande importância 
sanitária. Em todo o mundo, estima-se que existam entre 90.000 e 140.000 espécies de aranhas, sendo que aproximadamente 4.000 (com uma 
estimativa para o dobro deste número) ocorrem no Brasil. O Estado do Rio de Janeiro possui um registro de cerca de 904 espécies de aranhas, 
distribuídas em 365 gêneros e 55 famílias, que correspondem a aproximadamente 81 % das famílias já descritas como ocorrentes no Brasil. 
Mesmo assim, poucos estudos abordam a composição da araneofauna de uma dada localidade. De fato, trabalhos que descrevem a composição 
da araneofauna de um determinado ambiente brasileiro são raros, antigos e com descrições imprecisas. Há uma escassez de trabalhos com 
aranhas de restingas brasileiras, mesmo este tipo de ambiente sendo tão comum em nosso litoral. Restingas são formadas por depósitos arenosos 
modelados pelo vento e por regressões e transgressões marinhas, que sofrem um alto nível de impacto antrópico, por terem um elevado valor 
imobiliário. A alteração acentuada das suas características naturais vem acontecendo desde a colonização do Brasil, por terem sido áreas de 
intensa ocupação humana, com algumas delas se tornando parte de bairros famosos em todo o país (e mesmo no exterior), como Copacabana e 
Ipanema (RJ), Boa Viagem (PE), Ondina (BA) e Ingleses (SC). A Restinga da Barra de Maricá-RJ, embora tenha um grande número de trabalhos 
associados à sua fauna, registra um número muito pequeno de estudos com aranhas, não tendo ainda um levantamento completo das espécies 
deste grupo que ali ocorrem. Neste estudo, temos como objetivos: a) fazer um levantamento das espécies de aranhas da Restinga da Barra de 
Maricá-RJ; b) avaliar a diversidade de espécies de aranhas desta restinga; c) analisar a organização espacial das aranhas em cada uma das cinco 
áreas da restinga (zona brejosa, duna primária, interdunas, duna secundária e praia); d) verificar a ocorrência de possíveis variações sazonais nos 
tamanhos populacionais das espécies encontradas; e) verificar a ocorrência de espécies de aranhas potencialmente perigosas para o ser humano. 
As aranhas serão coletadas nas cinco áreas da restinga ao longo de um ano. Serão coletadas aranhas encontradas no interior de bromélias-tanque 
(Neoregelia cruenta), no folhiço (por triagem de amostras de quadrados com 0,5m de lado), por armadilhas tipo pitfall, em teias ou deslocando-se 
na areia. As aranhas serão preservadas em álcool 70º, fotografadas e identificadas com o auxílio do Laboratório de Aracnologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Até o momento, uma única coleta realizada na duna primária capturou 26 aranhas, que estão em fase de identificação, 
mas cuja triagem inicial indica a ocorrência de pelo menos nove espécies distintas.
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RESUMO

A Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade mundial, e está presente do Nordeste ao Sul brasileiro, porém encontra-se muito degradada e 
fragmentada. A conservação dos remanescentes da Mata Atlântica é feita principalmente dentro de Unidades de Conservação (UC), e é 
fundamental para garantir a sobrevivência das espécies que vivem neste bioma, muitas delas endêmicas. Cada tipo de UC possui uma necessidade 
de conservação diferente, por isso é necessário que se conheça a fundo as espécies animais e vegetais que vivem naquele local. Conhecer as 
diferentes caracteristicas possibilita criar as melhores estratégias de conservação. O conhecimento das espécies botânicas presentes em 
determinado local se faz por meio de levantamentos florísticos in loco. Este trabalho faz parte de um grande projeto de levantamento da flora de 
espermatófitas do Parque Natural Municipal de Petrópolis (PNMP), com o objetivo de identificar e listar as espécies arbustivas das trilhas do 
PNMP, apontar as espécies arbustivas endêmicas da Mata Atlântica que vivem no parque e indicar as espécies que estejam sob ameaça. Para a 
coleta das espécies, foram realizadas caminhadas quinzenais ao longo das trilhas do PNMP, onde todas as espécies de Angiospermas arbustivas 
encontradas floridas foram coletadas e fotografadas. Todas as amostras coletadas foram herborizadas e identificadas através de chaves de 
identificação. Foram encontradas 06 espécies, pertencentes às famílias Rosaceae, Verbenaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Fabaceae e Heliconiaceae. 
Uma espécie encontrada, Calliandra surinamensis Benth., pertencente à família botânica Fabaceae, foi considerada invasora da área. As espécies 
Pscycotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra. E Heliconia angusta Vell., pertencentes respectivamente às famílias botânicas Rubiaceae e 
Heliconiaceae são espécies endêmicas da Mata Atlântica. Ao final do trabalho, criou-se uma Chave dicotômica para as espécies de Angiospermas 
Arbustivas encontradas no Parque Natural Municipal do Ipiranga, possibilitando a fácil identificação de qualquer uma das espécies descritas neste 
trabalho.
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RESUMO

A incidência de câncer na população mundial é alta e continua aumentando. Entre as possíveis causas são apontados os hábitos de vida, e as 
exposições ambientais, principalmente a produtos químicos. Nesse contexto, merece destaque a exposição a agrotóxicos, não apenas dos 
indivíduos que realizam atividades agrícolas (exposição ocupacional), como também de pessoas que vivem em áreas rurais (exposição ambiental). 
O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos, e a região Serrana do estado do Rio de Janeiro, sendo o maior polo de atividade agrícola no 
estado, apresenta um uso elevado destes produtos químicos. A suscetibilidade do organismo a tais exposições está relacionada à predisposição 
genética e as relações entre os polimorfismos genéticos e as diversas exposições são de grande importância na definição do risco de câncer em 
humanos. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior: trata-se de um estudo caso-controle em andamento que tem por objetivo avaliar 
a magnitude da associação entre a exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos, assim como outras exposições e alguns polimorfismos 
genéticos, e a incidência das neoplasias de cérebro, esôfago, estômago, leucemias, linfomas e mama nessa região. Os casos são indivíduos maiores 
de 18 anos, residentes há pelo menos 2 anos na região, com diagnóstico de uma das neoplasias selecionadas que foram entrevistados em uma 
unidade de saúde para onde foram encaminhados para receber tratamento quimioterápico e/ou radioterápico. Para a entrevista, foi utilizado um 
questionário estruturado que abordava: características socioeconômicas, exposição ocupacional e/ou residencial a agrotóxicos, hábitos de 
tabagismo, etilismo e dieta, além do histórico familiar de câncer. Antes da entrevista, a proposta do estudo era apresentada ao indivíduo que, ao 
concordar, assinava um termo de consentimento livre e esclarecido e, ao seu final, era coletado um esfregaço de células na bochecha para 
posterior identificação de polimorfismos genéticos e entregue um pedido de coleta de sangue periférico, para mensurar os níveis de agrotóxicos 
organoclorados. Até o momento foram entrevistados 80 indivíduos com diagnóstico de uma das neoplasias de interesse para o estudo, Até o 
momento foram entrevistados 80 indivíduos com diagnóstico de uma das neoplasias de interesse para o estudo, sendo: 44 (55%) casos de câncer 
de mama, 16 (20%) de linfomas, 8 (10%) de cânceres gástricos, 5 (6,3%) de leucemias, 4 (5%) de câncer de cérebro e 3 (3,8%) de esôfago. 
Mulheres representam 75% dos entrevistados, a média de idade entre os 80 indivíduos é de 56 anos de idade, a cor de pele branca prevalece com 
um percentual de 70%, a maioria possui nenhuma ou pouca escolaridade (49%) tendo 9 anos de estudo no máximo. Em relação ao uso de 
pesticidas, 67,5% dos entrevistados relataram uso de produtos domésticos, enquanto 5% referiram exposição a pesticidas de finalidade agrícola. O 
tabagismo foi reportado por 3 (3,8%) dos participantes, sendo que 31,3% eram ex-fumantes. O consumo atual de bebida alcoólica foi informado 
por 15% dos entrevistados, enquanto 38,8% relataram bebida apenas no passado. A maioria dos casos (54%) não tem histórico familiar de câncer. 
Os dados coletados corroboram estudos anteriores que apontam uso elevado de agrotóxicos na região; entretanto, o número de entrevistados até 
o momento é insuficiente para avaliar sua associação com neoplasias.
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RESUMO

A produção de biodiesel se mostrar como uma importante alternativa à diversificação da matriz energética brasileira, pois é um combustível que 
traz benefícios econômicos, sociais e ambientais na medida em que gera emprego, renda e diminui a emissão de gases de efeito estufa. Todavia, 
em uma visão mais detalhada da cadeia produtiva do biodiesel, constata-se o surgimento de alguns desafios tecnológicos, como o aproveitamento 
dos subprodutos e co-produtos obtidos durante o processo, principalmente em relação a destinação dos resíduos das matérias-primas 
empregadas para a produção do óleo vegetal e a saturação do mercado da glicerina. O Brasil produziu no ano passado 3,94 bilhões de litros de 
biodiesel, disputando com a Alemanha a segunda colocação na produção mundial, depois do aumento da mistura para 7% por litro (o chamado 
B7) em novembro de 2014. A  produção de glicerina bruta segue o aumento da produção de biodiesel,  já que a estequiometria da reação diz que 
para cada 10 toneladas de biodiesel 1 tonelada de glicerina bruta é formada. Desta forma, com a entrada de B7 serão gerados  394 milhões de 
litros /ano de glicerina.  Um dos destinos possíveis para o material resultante da indústria do biodiesel é seu uso em processos biotecnológicos que 
levem à produção de moléculas de interesse econômico. Neste contexto, o aproveitamento da glicerina, visando à prospecção de bioprodutos 
com maior valor agregado é a principal meta deste estudo. Especificamente, trata-se da biotransformação, utilizando como biocatalisador o 
fermento biológico comercial  Saccharomyces cerevisae.  A biotransformação tem sido investigada desde os tempos de Pasteur e foi impulsionada 
por químicos, bioquímicos e biólogos. A levedura Saccharomyces  cerevisae retirada do fermento biológico comercial é utilizada neste estudo por 
ser uma levedura com potencial biotransformador comprovado. A biotransformação da glicerina foi obtida através de fermentação sem  agitação. 
O fermento biológico foi inoculado em soluções contendo 100 mL de glicerina e  traços de ZnSO4 acondicionadas em erlenmeyers de 250 mL, 
cultivadas sem agitação,  na  temperatura de  25 ºC por 5 horas. Após este período, as soluções  foram filtradas a vácuo em funil de Büchner.  A 
confirmação da biotransformação da glicerina em um novo bioproduto foi acompanhada por métodos analíticos quantitativos  e qualitativos em 
colaboração com o Instituto Militar de Engenharia - IME, e as análises bioquímicas foram realizadas na Universidade Estácio de Sá (Campus Norte 
Shopping- RJ). Como resultado da biotransformação da glicerina, tem-se a obtenção de um poliol. A identificação e caracterização do poliol está 
sendo analisada.  Desta forma, falta elucidar a estrutura da molécula.
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RESUMO

Encontra-se bem evidenciado que sessões de treinamento em alta intensidade são capazes de promover alterações sobre a função imune que se 
estendem por várias horas após o encerramento do exercício. Entretanto, ainda não se encontra esclarecido o impacto do exercício intenso 
aplicado em indivíduos previamente fadigados como frequentemente ocorre em competições esportivas aonde várias disputas são realizadas em 
um mesmo dia de competição. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é comparar as modificações nas concentrações de citocinas 
plasmáticas em resposta a dois estímulos de exercício máximo em atletas de remo de alto rendimento. Após aprovação do CEP (CAAE 
19325413.3.0000.5248), remadores de alto nível nacional (n=14, 24±6 anos), realizaram dois testes máximos de 2000m (E1 and E2) em remo 
ergômetro (Concept2 D, USA) separados entre si por período de 4 horas de recuperação. Amostras de sangue foram obtidas em E1 e E2, antes 
(Pré), imediatamente após (Pós) e 30 minutos depois da realização dos testes (Pós-30). A concentração plasmática de citocinas foi mensurada em 
PréE1, PósE1, Pós-30E1, PréE2, PósE2 e Pós-30E2 através de ensaio de citometria de fluxo Luminex 100 (Bio-Rad). As modificações dos níveis 
plasmáticos de citocinas (pg/ml) foram apresentados com média e desvio padrão e analisadas através de ANOVA com medidas repetidas e pós-
teste de Newman-Keuls com nível de significância de p<0.05. Os resultados demonstraram que o comportamento cinético das citocinas pró-
inflamatórias TNFα (PréE1:27,3±14,2; PósE1:55,3±26,3; Pós30-E1:36,2±21,8; PréE2:38,14±17; PósE2:65,4±25,8; Pós30-E2:42,9±26,4) e IL-1β 
(PréE1:3,5±1,5; PósE1:5,8±2,1; Pós30-E1:4,8±1,9; PréE2:5,0±2,4; PósE2:7,9±3,5; Pós30-E2:5,0±2,2) e anti-inflamatórias IL-6 (PréE1:7,4±3,0; 
PósE1:14,1±5,9; Pós30-E1:10,3±4,2; PréE2:10±3,7; PósE2:15±5,0; Pós30-E2: 10,6±3,7) e IL-10 (PréE1:12,6±3,9; PósE1:19,9±6,8; Pós30-E1:16,7±7,2; 
PréE2:15,31±2,2; PósE2:24,29±6,1; Pós30-E2:17,5±7,1), é análogo e apresenta aumento significativo dos níveis plasmáticos entre PósE1 x PréE1 e 
PósE2 x PréE2 (p><0,05) e retorno aos valores pré-exercício 30 minutos após (Pós-30E1 e PréE1 e Pós-30E2 e Pré-E2; p><0,05). Apesar de 
apresentar comportamento semelhante, a citocina anti-inflamatória IL-1ra, capaz de antagonizar a ação da proteína pró-inflamatória IL-1β, 
permaneceu significativamente aumentada mesmo após 30 minutos do encerramento do exercício (PréE1:137±43; PósE1:308±132; Pós30-E1:210
±83; PréE2:219±72; PósE2:360±115; Pós30-E2:211±66; Pós30E1 x PósE1 e Pós30E2 x PósE2; p><0,05). Neste contexto, a citocina anti-inflamatória 
IL-15, também envolvida nas sinalizações de lipólise e síntese protéica na fibra muscular, apresentou elevação gradual durante o protocolo 
somente alcançando significância estatística ao final do segundo estímulo (PréE1:8,2±5,1; PósE1:10,25±5,9; Pós30-E1:10,75±6,32; PréE2:10,8±6,3; 
PósE2:11,75±6,2; Pós30-E2:9,8±6,3). Da mesma forma, MIP-1β (PréE1:87,89±37; PósE1:121,6±59; Pós30-E1:121,1±54,5; PréE2:105,7±51,5; 
PósE2:152,6±76,03; Pós30-E2:99,1±40,1), IL-8 (PréE1:36±13,6; PósE1:199±201,3; Pos30-E1:263,7±224,7; PréE2:122,8±79,3; PósE2:522±347,1; 
Pós30-E2:106,4±92,2) e os fatores de crescimento VEGF (PréE1:131,8±81,4; PósE1:190±116,7; Pós30-E1:168,9±114,1; PréE2:206,2±106,5; 
PósE2:252,7±138,7; Pós30-E2:201,2±116,5) e PDGF (PréE1:11376±3571; PósE1:16139±5926; Pós30-E1:13255±5089; PréE2:13562±3507; 
PósE2:16901±7173; Pós30-E2:14244±5375), envolvidos em adaptações associadas a angiogênese, apresentaram aumentos significativos apenas 
após o segundo estímulo sugerindo que a sobreposição de atividades intensas que impeçam a completa recuperação do organismo seja necessária 
para induzir sua expressão. Concluímos que estímulos de remo em alta intensidade, promovem aumentos concomitantes de citocinas pró e anti-
inflamatórias e que desafios prévios no organismo que induzam o overeaching talvez sejam necessários para permitir adaptações vasculares 
associadas a 
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RESUMO

Alterações cognitivas são muito comuns em idosos e tem como déficit mais comum a redução da rapidez no processamento de informações. O 
processo cognitivo baseia-se em operações neurológicas e manifesta-se em concomitantes psicológicas, envolvendo três fases do ato mental: fase 
do input, fase da elaboração e fase do output. O xadrez desenvolve a atenção, a cognição, a percepção espacial e a sequência de ações mentais. 
Por outro lado, o exercício físico aumenta a oxigenação cerebral e a capacidade funcional do indivíduo, sobretudo no envelhecimento, por 
estimular a força muscular, coordenação motora e o input sensorial. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi comparar as respostas 
cognitivas entre sujeitos idosos que participaram de um programa de atividade física associado as aulas de xadrez com aqueles que participaram 
somente da atividade física. O estudo foi desenvolvido no projeto de extensão III Idade em Movimento da UNESA – Cabo Frio/RJ e contou com 
uma amostra de 19 idosas, divididas em um grupo de exercícios físicos (GEF; n: 12; Idade: 66,2±4,3 anos), submetido a exercícios resistidos com 2 
a 3 séries de 15 a 20 repetições por exercício nas primeiras 4 semanas e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas, em uma frequência 
de 3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 16 semanas, e um grupo (GEFX; n: 7; Idade: 68,1±3,46 anos) que realizou os 
exercícios resistidos descritos e participou de aulas de xadrez uma vez por semana e duração de 50 minutos por sessão durante o mesmo período 
de tempo. Todos os sujeitos do estudo apresentaram nível de escolaridade igual ou superior a 4 anos. Aplicou-se o mini exame do estado mental 
(MEEM) antes e após a intervenção. O MEEM é um questionário de até 30 pontos (escores) usado para analisar a cognição e suas alterações 
através do tempo. Os testes de Wilcoxon e Mann-Whitney foram empregados para as comparações intra e intergrupos, respectivamente. 
Observaram-se melhoras significativas (p<0,05) nas dimensões orientação espacial, registros, atenção e cálculo, lembranças, linguagem e o total 
de escores em ambos os grupos. Na comparação intergrupos, os valores dos escores encontrados foram favoráveis significativamente (p><0,05) ao 
GEFX no total de escores (GEFX: 29,14±0,9 pontos vs. GEF: 26,17±2,79 pontos). Assim, pode-se concluir que a participação regular em um 
programa de atividade física associado as aulas de xadrez pode acentuar a melhora da capacidade cognitiva no envelhecimento por estimular a 
atenção, concentração e 
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RESUMO

Com o passar dos anos observa-se o quanto é importante a mensuração dos níveis de aptidão física, tendo como principio que um corpo bem 
condicionado possui a capacidade de funcionar de forma eficiente para resistir a doenças e ser capaz de realizar atividades físicas com menor 
esforço. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os níveis de aptidão física de escolares do 6º e 8º ano do ensino fundamental de uma escola 
privada no município de Macaé-RJ. Para isso, foi realizado um estudo de caráter intencional. A amostra foi composta por 39 alunos com idades 
entre 11 a 16 anos de ambos os sexos, sendo 15 do sexo masculino e 24 do sexo feminino. Para avaliar a aptidão física foi utilizado o protocolo 
Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), que utiliza as seguintes variáveis de medida: massa corporal; estatura; envergadura; índice de massa corporal 
(IMC); flexibilidade através do teste “sentar-e-alcançar”; resistência muscular localizada através do teste do exercício abdominal; potência de 
membros inferiores através salto horizontal; potência de membros superiores através do arremesso de medicine ball; e a velocidade de 
deslocamento através do teste de corrida de 20 metros. Além disso, um questionamento sobre a prática de atividade física foi realizado utilizando 
a seguinte pergunta: Você pratica atividade física fora do âmbito escolar? Foram obtidos os seguintes resultados: No teste do IMC, verificou-se que 
das 24 meninas avaliadas 50% se encontram fora dos padrões saudáveis, sendo três classificadas como obesas (12,5%), nove com excesso de peso 
(37,5%) e nenhuma com baixo peso. Para os meninos, 46,6% dos 15 avaliados apresentaram-se fora dos padrões saudáveis, sendo dois obesos 
(13,3%), 5 com excesso de peso (33,3%) e nenhum com baixo peso. A resposta à pergunta demonstrou que apenas 33,33% das meninas praticam 
esportes fora do ambiente escolar. Por outro lado, 66,66% dos meninos fazem outras atividades físicas. Nos testes referentes a aptidão física e 
desempenho motor foram obtidos os seguintes resultados para Zona de Risco para Saúde (ZRS): a) teste de flexibilidade (sentar e alcançar): 
58,33% das meninas e 39,08% dos meninos encontram-se na ZRS; b) teste de resistência muscular abdominal (flexão de tronco total): 45,83% das 
meninas e 53,32% dos meninos encontram-se na ZRS; c) medida da potência muscular de membros inferiores (salto horizontal): 79,16% das 
meninas e 73,33% dos meninos encontram-se na ZRS; d) medida da potência muscular de membros superiores (arremesso de medicine ball): 
87,49% das meninas e 53,32 dos meninos encontram-se  na ZRS.  e) teste de velocidade de deslocamento (corrida de 20 metros): 87,49% das 
meninas e 79,99% dos meninos encontram-se na ZRS. Baseando-se nos dados acima, conclui-se que meninos e meninas apresentaram baixos 
níveis de aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho, pois ambos os grupos ficaram com mais de 50% dos componentes dentro da Zona 
de Risco a Saúde para a maioria das variáveis avaliadas. Portanto, pode-se afirmar que o grupo analisado possuí baixos níveis de aptidão física, 
apresentando risco a saúde relacionado futuramente com doenças coronarianas, cardiovasculares e diabetes tipo II, caso os hábitos de vida não 
sejam modificados.
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RESUMO

O agachamento é um dos exercícios mais completos que se pode realizar, pois envolve um elevado número de articulações e músculos, e consiste 
em um excelente meio de fortalecer e desenvolver a musculatura da coxa, quadril, lombar, perna e outros inúmeros coadjuvantes que atuam na 
realização do movimento. A sua utilização é extremamente funcional, pois utilizamos esse tipo de movimento constantemente em nossas 
atividades diárias como, por exemplo, para sentar e levantar de uma cadeira ou pegar um objeto no chão. É por esse motivo que este exercício é 
bastante utilizado academias de musculação e centros de treinamento (CT).  Objetivo: Analisar o percentual de contribuição eletromiográfica dos 
músculos Reto Femoral (RF) e glúteo máximo (GM) no exercício resistido agachamento profundo através da eletromiografia de superfície (EMG). 
Metodologia: A amostra utilizada foi composta por 06 alunos do curso de Educação Física da Faculdade Estácio Fal de Alagoas com média de idade 
de 24 anos (±3,03), praticantes de treinamento de força, com no mínimo 06 meses de utilização contínua do agachamento em suas rotinas de 
treinamento. A EMG é um método não invasivo de monitoramento da atividade elétrica das membranas excitáveis, representando a medida dos 
potenciais de ação do sarcolema, como efeito de voltagem em função do tempo. Resultados: Durante o teste de 1RM houve um maior 
recrutamento muscular do glúteo máximo esquerdo e direito (GM) ao longo de todo o movimento quando comparado ao reto femoral (RF) 
esquerdo e direito. No teste de 80%RM também houve um maior recrutamento muscular para o GM esquerdo e direito. Tanto o RF direito quanto 
o esquerdo foram mais estimulado na fase concêntrica, que na excêntrica. O GM direito e esquerdo foram estimulados na mesma proporção na 
fase concêntrica. Entretanto na fase excêntrica o glúteo máximo esquerdo (GME) foi o mais estimulado. Conclusão: Com base nos resultados 
encontrados no presente estudo foi possível concluir que durante o agachamento profundo o glúteo máximo apresentou maior estimulação 
eletromiográfica que o reto femoral. Considerando as diferentes ações musculares dinâmicas, tanto o glúteo máximo quanto o reto femoral, 
apresentaram maior eletroestimulação na fase concêntrica que na excêntrica.
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RESUMO

Os suplementos alimentares, em especial os proteicos, são consumidos por atletas e praticantes de atividade física devido ao suposto efeito no 
aprimoramento da forma física. Assim, a escolha do suplemento adequado e a qualidade do produto é outro fator que o praticante de atividade 
física precisa atentar-se. Decorre que a confiabilidade de alguns fabricantes é algo que precisa ser questionado. Nesse contexto, este trabalho tem 
como objetivo analisar a quantidade de proteínas presentes nos suplementos proteicos para praticantes de atividade física e comparar com os 
valores presentes nos rótulos nutricionais e observar se os fabricantes obedecem a legislação RDC n°18/2010 da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária. O estudo é de caráter experimental e descritivo, em andamento, com realização para quinze diferentes marcas e com resultados 
preliminares para quatro marcas, sendo desenvolvido no Laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade Estácio São Luís. Os suplementos 
proteicos utilizados como amostras foram de whey protein, em pó; dentre os produtos, dois suplementos de proteína intacta, um de proteínas 
hidrolisadas e um de proteína mista; todos obtidos por compra no comércio local. Os produtos foram selecionados através de folhetos de 
propagandas coletados em lojas que comercializam suplementos proteicos para praticantes de atividade física, sendo escolhidos os de maior 
destaque. A análise de proteínas foi realizada em triplicata utilizando-se o método de Kjeldahl, recomendado pelo Instituto Adolf Lutz. Os valores 
obtidos foram comparados com os requisitos da RDC n° 18/2010, onde consta que os suplementos para atletas devem atender os seguintes 
requisitos: o produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 10 g de proteína na porção; a composição proteica do produto deve 
apresentar PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) acima de 0,9. Os resultados para as quatro marcas analisadas, A, B, C e D 
(para porção de 30g) foram: A, 9,15g; B, 8,30g; C, 20,4g; D, 11,5g. A quantidade de proteínas presentes nas amostras não seguem os mesmos 
valores segundo o rótulo de cada produto. Ocorreram, então, variações de valores quando comparados com as quantidades que deveriam possuir 
em cada amostra (de acordo com o indicado no rótulo). Observou-se que a menor diferença foi na amostra B, seguida da amostra C e D. 
Constatou-se conformidades e não conformidades neste estudo, inicialmente na comparação do valor de proteínas das análises com os valores 
rótulos; obteve-se uma variação discrepante em algumas amostras, outras nem tanto porém a variação mais próxima ±2g. Comparando os 
requisitos da RDC n°18 com os resultados encontrados, a amostra A, (um concentrado proteico) e amostra B (proteína mista), possuíam pouco 
menos de 10g, valor exigido por lei presente em cada porção, porém a quantidade é próxima ao valor a variação foi de 2g no máximo. A amostra C 
(hidrolisado proteico importado), e a amostra D de (whey protein concentrado), atendem ao requisito citado por lei. O valor de PDCAAS das 
proteínas do soro do leite é de 1.00, com isso todas as amostras coletadas estavam dentro do requisito solicitado na RDC n°18. Todas as amostras 
apresentaram níveis de proteínas diferentes do que estava apresentado no rótulo, em relação à legislação houve concordâncias e divergências, 
das quatro amostras de suplementos, duas estavam de acordo com todos os requisitos citados por lei e duas não obedeceram aos parâmetros 
exigidos na legislação. Os resultados deste trabalho mostraram, até o momento, que a oferta proteica não atenderá os valores diários planejados e 
o objetivo não será alcançado, prejudicando assim o praticante de atividade física.
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RESUMO

A aids é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a qual ataca as células de defesa do corpo humano tornando o individuo vulnerável a várias 
doenças oportunistas, as quais encontram facilidade devido as baixas células de defesa. Graças ao uso da terapia antirretroviral (TARV) as pessoas 
infectadas apresentam uma vida muito mais longa, porém a terapia acarreta efeitos físicos e psicológicos indesejáveis aos pacientes, que são 
desde a lipodistrofia até depressão. Inúmeros pacientes buscam auxilio de terapias alternativas para driblar esses efeitos adversos e a prática da 
atividade física já tem demonstrado efeitos positivos para diversas populações de risco, inclusive para pacientes com HIV/aids. Sendo assim, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar em pessoas vivendo com HIV/aids a correlação da atividade física com indicadores de saúde como: IMC, 
pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), CD4, CD8 e carga viral. Para tanto esta pesquisa foi desenvolvida no Serviço de Atendimento 
Especializado em Doenças Infecciosas (SAEDI) de Ourinhos/SP, onde os pacientes foram entrevistados com o questionário de atividade física 
habitual (BAECKE), além disso, os prontuários dos pacientes foram acessados para coletas de informações como: pressão arterial, CD4, CD8 e 
carga viral da última consulta. Os dados foram apresentados em média e desvio padrão de acordo com a distribuição encontrada pelo teste de 
Shapiro Wilk. As associações foram realizadas pelo teste de correlação de Sperman e Pearson. Como resultados foram avaliados 71 pacientes que 
tinham de 20 a 68 anos, sendo 37 do sexo feminino e 34 do sexo masculino com um IMC médio de 26,5 kg/m2 (DP=7,4), PAS de 118 mmhg (DP=
14) e PAD de 80 mmhg (DP=10,2), CD4 de 663 (DP=341), CD8 de 1012,9 (DP=484). As correlações significativas observadas foram: atividade física e 
IMC: r=-0,12; atividade física e pressão arterial sistólica (PAS): r=0,19; atividade física e pressão arterial diastólica (PAD): r=0,28; atividade física e 
CD4: r=0,06; atividade física e CD8: r=-0,04 e atividade física e carga viral: r=0,08. Sendo assim, conclui-se que os indicadores de saúde de IMC, 
pressão Arterial, CD4, CD8 e carga viral não apresentam fortes associações entre o nível de atividade física da população investigada.

Saúde

Educação FísicaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 281



E-mail para contato: mba2802@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Claudia Pereira Vieira; Juliana Duarte da Silva; Tamires Domingos da Silva; Matheus Jose P. B. Vianna de Oliveira; Marcia 
B. Albergaria Correa do Carmo

Palavra(s) Chave(s): Antropometria; Discentes; Graduação em Educação Física.

Título: AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS PERFIS ANTROPOMÉTRICOS DE DISCENTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 282

RESUMO

A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos 
do ser humano e compará-los entre si. Muitos indicadores antropométricos têm sido propostos para diagnosticar os riscos para a saúde levando 
em consideração o aumento da gordura corporal. O estudo teve como objetivo analisar e comparar os perfis antropométricos dos discentes de 
Educação Física de uma Universidade particular, na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. O presente estudo teve caráter quantitativo, onde 
foram avaliados 46 sujeitos a partir de 18 anos de ambos os sexos, residentes do município do Rio de Janeiro, bairro Barra da Tijuca localizada na 
Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sendo 61% do sexo masculino e 39% do sexo feminino, com média de idade de 24,48 ±5,59 anos,  foram 
utilizadas três trenas metálicas (SANNY) para as medidas de quadril, cintura e abdômen. Estatura e massa corporal foram declaradas pelos 
voluntários da pesquisa. Para avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura Quadril (RCQ). Foram utilizados os parâmetros da OMS 
2002: IMC = P/A², em que P = Peso (quilos) e A = Altura (metros), dado: IMC > 25Kg/m² = sobrepeso; IMC > 30Kg/m² = Obesidade. O índice de 
conicidade foi determinado através das medidas de peso, estatura e circunferência da cintura utilizando-se a equação matemática. Circunferência 
de Cintura (m) / 0,109 x raiz quadrada do peso corporal (kg) / Estatura (m). A RCQ foi determinada pela divisão da circunferência da cintura pela 
circunferência do quadril. A análise dos dados obtidos através dos testes realizados foram interpretados mediante estatística descritiva com 
interpretação dos resultados em valores percentuais, médias e desvios padrões. Conforme os resultados obtidos, o IMC encontra-se nos 
parâmetros de normalidade definidos pela OMS com resultado de 23,71±2,46. Assim como o índice de RCQ os resultados que se chegaram tiveram 
média de 0,79±0,05. O RCQ quando associado ao IMC prediz melhor os riscos de saúde, possuem baixo custo e não são invasivos. De acordo com o 
IC (índice de conicidade), os discentes também se encontram abaixo, pois seus resultados foram de 1,14±0,06. Além disso, usando como 
parâmetro o IAC (índice de adiposidade corporal) a média obtida com os resultados foi de 17,38±3,48, também na faixa de normalidade. Com os 
resultados obtidos nos índices acima, juntamente com o IPAQ observou-se que o grupo estudado, em sua maioria, encontra-se muito ativo.  
Diante dos resultados encontrados no presente estudo, aparentemente os discentes do curso de educação física, segundo seus relatos, suas 
características ilustram uma homogeneidade.
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RESUMO

O autismo é uma síndrome comportamental de desordem que compromete o desenvolvimento psiconeurológico e afeta a capacidade da pessoa 
se comunicar, compreender e falar prejudicando seu convívio social. A evolução natural do desenvolvimento a criança precisa primeiro conhecer 
seu próprio corpo para depois interagir com o outro, logo, a criança autista tem dificuldade de desenvolver o seu esquema e imagem corporal 
devido à falta de interação social. O problema central da criança Autista é ter dificuldades de estabelecer vínculos pessoais. Diante do exposto 
cabe ressaltar a importância de conhecer como a criança autista se percebe, e assim poder estimular o seu desenvolvimento de noção de corpo. A 
hipótese é que quanto mais estimuladas sejam essas crianças mais interação poderão ter com mundo exterior e melhor serão compreendidas por 
pessoas que as cercam melhorando o comportamento e os movimentos estereotipados que interferem no relacionamento social e familiar. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar como a criança autista percebe o seu Esquema e Imagem corporal. Diante desse contexto, foi utilizada 
uma pesquisa descritiva quantitativa, com amostra de 8 crianças autistas de ambos os sexo, com idade de 8 à 14 anos. A coleta de dados foi 
através de um teste do fator noção do corpo da Bateria Psicomotora (BPM), que compreende subfatores de sentido cinestésico, reconhecimento 
da autoimagem, imitação de gestos e desenho do corpo e um questionário de perguntas de múltipla escolha realizada com os pais ou responsáveis 
diretos. Nos Resultados foi observado que os indivíduos avaliados apresentam um perfil psicomotor que varia entre os níveis hiperpráxico e 
apráxico para o fator psicomotor de noção do corpo. Verifica-se que a amostra conhece anatomicamente as partes do corpo, ou seja, sabe 
nomear as partes do seu próprio corpo, como mostra o teste do sentido cinestésico, no entanto, no desenho do próprio corpo apresentam um 
perfil apráxico, que significa a realização imperfeita e descoordenada, isso aponta que ainda não está internalizada a noção do corpo. Segundo 
alguns autores, é através das experiências cinestésicas que o individuo descobre o seu corpo e essa descoberta precisa ser internalizada, 
primeiramente, para ser depois externalizada através do desenho. O organismo se desenvolve em uma interação com o contexto ou ambiente 
pelo qual ele está sendo influenciado, sendo assim o predomínio dispráxico na tarefa imitação dos gestos se deu ao fato que a criança não vivencia 
esse tipo de atividade em seu contexto, dificultando assim seu desempenho. Pôde-se constatar mediante os resultados de predominância em 
outros níveis o eupráxico tem como classificação nenhuma predominância em tarefas e quanto às respostas do questionário verifica-se que de 
acordo com os pais as crianças têm bom desenvolvimento. Assim, foi possível identificar a existência de diversas alterações no desenvolvimento 
da criança autista no aspecto estudado, demonstrando que as crianças nos subfatores de sentido cinestésico, reconhecimento, imitação dos 
gestos e desenho do corpo apresentam um índice altíssimo de deficiência em relação aos outros subfatores e associado a isso um 
desconhecimento desses fatores como parte fundamental do processo os pais/cuidadores. Logo, sugerimos o aumento do número de 
participantes da pesquisa no intuído de confirmar esses dois fatores observados afim de propor interferências voltadas tanto para o 
aprofundamento do conhecimento da criança a nível do “eu corpo” e também esclarecimentos para os pais/cuidadores visando uma interferência 
social positiva para o melhor desenvolvimento dessa criança.
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RESUMO

À medida que a população de idosos aumenta a preocupação com a qualidade de vida deles cresce. A autonomia funcional, ou também conhecida 
como capacidade funcional mostra-se um dos conceitos mais relevantes em relação a saúde, aptidão física e qualidade de vida. O objetivo do 
estudo foi avaliar o risco de doenças coronarianas a partir da medida de pressão arterial pré e pós o Protocolo do Grupo de Desenvolvimento 
Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM), e pelo calculo da relação cintura x quadril (RCQ); avaliar o nível de sobrepeso ou baixo peso a 
partir do calculo do índice de massa corporal (IMC); avaliar a capacidade física do idoso de realizar atividades da vida diária, aplicando uma bateria 
de testes do protocolo GDLAM. Os sujeitos participantes totalizaram 13 indivíduos idosos, a partir de 60 anos de ambos os sexos, residentes do 
município do Rio de Janeiro, bairro Barra da Tijuca localizado na zona oeste da cidade. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados um 
aparelho de aferição da pressão arterial, uma balança Filizola, uma fita antropométrica, um cronômetro, um colchonete, uma cadeira com 40 cm 
de altura do assento ao solo, e uma camisa tamanho G. O estudo contou com 13 participantes de ambos os sexos, com faixa etária compreendida 
entre 60 a 88 anos (média de 70,15 ±9,33 anos). Do total de indivíduos avaliados, 11 eram do gênero feminino (84,7% do total da amostra), e 2 do 
gênero masculino (15,3% do total da amostra). O IMC da maioria dos avaliados foi caracterizado como sobrepeso (média de 25,85kg/m2 ±2,3). O 
RCQ dos 6 avaliados do sexo feminino de 60 a 69 anos foi média de 0,90 sendo caracterizado alto risco relacionado a doenças coronarianas (média 
de 0,90 cm ±0,66). O único avaliado do sexo masculino de 60 a 69 anos teve o RCQ de 0,94 sendo caracterizado moderado risco relacionado a 
doenças coronarianas. Os demais avaliados não estão na faixa etária para realização deste teste. A pressão arterial inicial sistólica média foi de 
124,62 mmhg (±2,65), a pressão arterial inicial diastólica média dos 13 avaliados foi de 75mmhg (±1,88), a pressão arterial final sistólica média foi 
de 131,54mmhg (±2,29), em relação a pressão arterial inicial sistólica observou-se um pequeno aumento de 6,92 mmhg, a pressão arterial final 
diastólica média foi de 76,54mmhg, sendo observado um aumento desprezível em relação a pressão arterial final diastólica. Levantar-se da 
posição sentada, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 14,18 (±1,18) segundos, sendo considerado fraco. Vestir e tirar a 
camisa, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 15,09 (±1,71) segundos, sendo considerado fraco. Levantar-se da posição 
decúbito ventral, o tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 5,04 segundos, sendo considerado fraco. Caminhar 10 metros, o 
tempo médio dos participantes para realização do teste foi de 12,46(±2,33) segundos, sendo considerado fraco, o tempo médio do índice geral foi 
de 32,08(±1,08) segundos, sendo considerado fraco. Os resultados obtidos a partir do IMC dos avaliados mostraram que a maioria está acima do 
peso, esta variável não está somente relativa à frequência de exercícios físicos, mas também ao estilo de vida dos idosos. Analisando o RCQ dos 
voluntários aparentemente as mulheres apresentam maior risco relacionado a doenças coronárias. Todos os 13 voluntários declararam tomar 
medicamentos para o controle da pressão arterial. Os resultados obtidos a partir do protocolo GDLAM sugerem que a autonomia funcional dos 
idosos média se caracteriza baixa na população da região, visto que a idade média dos 13 voluntários foi de ± 70,15 anos.
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RESUMO

O conjunto de respostas (cognitivas e motoras) que se solicita para a realização da ação, ou seja, operacionalização do comportamento tático no 
voleibol concretiza-se com a participação e o apoio do sistema visual. No esporte o sistema visual aporta ao indivíduo informações do ambiente 
que se relacionam entre si e confluem para a tomada de decisão (TD). O presente estudo objetiva analisar a busca visual utilizando-se do 
rastreamento ocular (via Eye Tracking fixo) e verificar a qualidade da tomada de decisão (TD) de atletas e não atletas de voleibol na avaliação de 
cenas reais de jogo.  Participaram do estudo 48 voluntários do sexo masculino sendo 25 atletas (idade média de 16,9±1 anos) e 23 não atletas 
(idade média de 17,6±1,7 anos). Para análise da busca visual (número e duração das fixações visuais) utilizou-se o Eye Tracking SMI RED500® fixo 
durante o teste de avaliação de cenas de jogos de voleibol. Verificou-se a qualidade da TD pelo relato verbal dos participantes, utilizando-se da 
primeira resposta como a melhor solução para a ação apresentada na cena. Nas análises do número de fixações visuais, para três variáveis com 
distribuição normal (Ataque de Extremidade-AE, Bloqueio-BL e Levantamento-LE) utilizou-se o teste t independente para comparação entre os 
dois grupos. Já para a variável com desvio significativo à normalidade (Ataque de Central-AC) recorreu-se ao teste Mann-Whitney U.  Nas análises 
da duração das fixações visuais utilizou-se o teste Mann-Whitney U para comparação entre os grupos. Nas análises da qualidade da TD utilizou-se 
do teste Qui-Quadrado de proporções. Observam-se valores significativamente maiores nas durações médias das fixações visuais para o grupo não 
atletas em relação ao grupo atletas para a situação AC (p=0,042). Em relação à qualidade da TD, revelam-se diferenças significativas nas situações 
AE (p=0,024) e AC (p=0,001) na comparação entre os grupos, obtendo-se uma maior frequência de respostas corretas dos atletas em relação aos 
não atletas. Diante dos resultados encontrados considera-se que jovens atletas de voleibol realizam fixações mais rápidas em situações de AC e 
ainda tomam decisões mais corretas em situação de ataque (AE e AC) quando comparados com não atletas. Conclui-se que a qualidade dos sinais 
relevantes percebidos nas cenas diminui o tempo de fixação e aumentam a qualidade da TD.
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RESUMO

A obesidade é uma condição clinica caracterizada pelo excesso de gordura do organismo, dificultando o bom funcionamento do mesmo. Esse 
distúrbio não é exclusividade dos adultos e nas crianças está aumentando gradativamente em todo o mundo, sendo associado a possíveis doenças 
crônicas como a hipertensão e a diabetes. A obesidade é tratada como a “Doença da Civilização” e os resultados mostram que os alunos do 1º 
ciclo do ensino básico já demonstram taxas preocupantes. Na idade entre 06 e 08 anos, a obesidade pode acarretar uma variedade de 
complicações a saúde e limitar a mobilidade da criança. Crianças com IMC elevado têm a tendência de se excluírem da prática de atividades físicas. 
Com isso, um alto valor de IMC pode levar as crianças a ter interferências nas habilidades motoras e no seu desenvolvimento. A escola é sem 
dúvida um vetor primordial na prevenção e no combate da obesidade. O professor de Educação Física deve atuar como orientador no processo de 
formação de seus alunos, estimulando-os desde pequenos à cuidarem de seus hábitos alimentares e trabalhando a obesidade também na sala de 
aula evitando piadas e preconceitos e  intervindo através da educação física no gosto pela prática de exercícios físicos e também brincadeiras que 
adotem o movimento, integrando a família e a comunidade paralelamente, atuando ativamente com os pais, conversando, orientando e 
incentivando os alunos de maneiras criativas e efetivas. OBJETIVO: Comparar o Índice de Massa Corporal de crianças praticantes e não praticantes 
das aulas de Educação Física Escolar do 1º segmento do ensino fundamental. METODOLOGIA: Participaram da pesquisa 60 voluntários (meninos e 
meninas), tendo como média para idade 7,16 + 0,79 anos, estatura de 1,31 + 0,10 cm e massa corporal de 31,37 + 12,29 kg. A coleta de dados foi 
realizada em cinco visitas, não consecutivas, com 24 horas de intervalo entre as mesmas, sempre no turno da manhã (entre 07:30h e 10:30h). Na 
primeira visita, foi realizada a apresentação da pesquisa com a proposta do trabalho para ambos os diretores das escolas. Da segunda a quinta 
visita foram realizadas as coletas das medidas da estatura e do peso das crianças no intervalo das aulas. Para análise dos dados foi realizado o 
teste de Shapio-Wilk para testar a homogeneidade das variáveis e o teste T pareado para realizar as comparações entre os grupos. Para os cálculos 
estatísticos foi utilizado o programa SPSS 21.0. O valor crítico adotado foi de p < 0,05. RESULTADOS: Foram observadas diferenças significativas (p=
0,03) na comparação entre os grupos, onde o grupo que realizava aulas de Educação Física Escolar apresentou uma média de IMC de 10,3 ± 1,5 
Kg/m2 e o grupo que não realizava aulas de Educação Física Escolar apresentou uma média de IMC de 11,7 ± 3,8 Kg/m2. Apesar disso, observa-se 
que ambos os grupos possuem a mesma classificação em relação a sua composição corporal, quer seja, baixo peso. CONCLUSÃO: Ao comparar o 
IMC das crianças praticantes e não praticantes de Educação Física escolar, observou-se a prevalência de um IMC menor nos praticantes quando 
comparado aos não praticantes. Dessa forma, conclui-se que a Educação Física escolar pode influenciar de maneira positiva na composição 
corporal de crianças, diminuído fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças associadas a obesidade.
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RESUMO

O envelhecimento é um processo natural da vida, no qual ocorrem diversas alterações funcionais, fisiológicas e sociais, e que embora seja 
inevitável pode ter seus efeitos amenizados pela prática frequente de atividade física. Dentre as alterações significativas na vida do idoso, 
podemos destacar a perda de massa muscular, denominada sarcopenia, como sendo uma das maiores responsáveis pela incidência de quedas em 
idosos. Sendo assim, o treinamento de força é um dos mais indicados para amenizar este processo, tendo em vista a eficácia no ganho de massa 
muscular. Portanto, este estudo teve como objetivo comparar o nível de equilíbrio dinâmico entre idosos treinados e não treinados através da 
escala de equilíbrio Berg. A escala de Berg, composta de 14 tarefas, com cinco itens cada, representativas de atividades do dia a dia, tais como: 
ficar em pé, levantar-se, andar, inclinar-se à frente, transferir-se, virar-se, dentre outras, é um instrumento validado de avaliação funcional do 
equilíbrio. Cada tarefa tem pontuação de zero a quatro no qual o zero significa ser incapaz de realizar a tarefa e quatro que o participante realiza a 
tarefa de forma independente. A pontuação total varia de zero a cinquenta e seis pontos. Quanto menor for a pontuação, maior é o risco para 
quedas; quanto maior, melhor o desempenho. Os materiais utilizados para a aplicação do teste foram cronômetro, fita métrica, cadeira com e sem 
braço e escada com 20 cm de altura. Dessa forma, foram avaliados 24 indivíduos de ambos os sexos acima de 60 anos, sendo 12 praticantes de 
musculação e 12 sedentários. As variáveis analisadas foram apresentadas pela média ± desvio padrão e testadas para normalidade pelo teste de 
Shapiro-Wilk. O teste utilizado para análise foi o teste t independente. As análises foram realizadas no software Graphpad Prism 5 (Graphpad Inc., 
Califórnia, EUA), adotando-se um nível de significância de P < 0,05. Os resultados evidenciaram que os idosos praticantes de musculação 
mostraram melhor desempenho do que os sedentários, sendo que o desempenho médio do grupo treinado foi de 50,9 ± 4,3 e do destreinado, 
44,3 ± 4,3 revelando uma diferença significativa (p=0,001) entre os dois grupos. Em conclusão os idosos praticantes de musculação tem melhor 
equilíbrio quando comparados aos idosos sedentários.
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RESUMO

A avaliação da composição corporal é uma importante área de conhecimento para o profissional de Educação Física. Por ser um importante 
componente da aptidão física, a composição corporal pode influenciar significativamente em parâmetros desportivos como a velocidade e 
potência muscular. Para a avaliação da composição corporal, existem diversos métodos de medida, sendo a técnica de dobras cutâneas, a mais 
frequentemente utilizada. Porém, o mercado hoje oferece diversos tipos de adipômetros para a realização das medidas de dobras cutâneas, sendo 
necessária a precisão das medidas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi comparar os valores de espessura das dobras cutâneas subescapular, 
tricipital, suprailíaca e abdominal obtidas através dos compassos Sanny Clínico e Sanny Científico em crianças e adolescentes que participam de um 
projeto de iniciação e treinamento de futebol na cidade de Macaé-RJ. A hipótese inicial é que o compasso Sanny Clínico apresentará valores 
superiores ao compasso Sanny Científico devido a diferença no tamanho da haste, a área de preensão da dobra e o formato de leitura. 
Participaram desse estudo indivíduos do sexo masculino com as seguintes características: (n = 64; idade: 12,6 ± 1,9 anos; massa corporal 44,1 ± 
13,8 kg; estatura: 1,50 ± 0,1 m, IMC: 18,4 ± 3,5 Kg/m2). Todas as medidas foram realizadas no período da manhã por dois avaliadores previamente 
treinados por um avaliador experiente. A medida da massa corporal foi realizada através de uma balança da marca Plenna – Brasil e a medida da 
estatura através de um estadiômetro portátil da marca Sanny. As medidas de dobras cutâneas foram realizadas em duplicata, porém para 
diferença maior que 1mm, foi realizada a terceira medida. Neste caso, foi calculada a média das três medidas como medida final. Para análise dos 
dados foi utilizado uma Análise de Variância (ANOVA) com nível de confiança de 95% (P<0,05). Quando necessário foi utilizado um post-hoc de 
Tukey para localizar as diferenças das médias dos compassos e as medidas das dobras. Foram encontradas diferenças significativas entre as médias 
dos somatórios das seguintes dobras cutâneas: Subescapular - Sanny Científico: 5,4±2,7mm, Sanny Clínico: 7,4±2,8mm (p=0,01), Tricipital - Sanny 
Científico: 7,8±4,0mm, Sanny Clínico: 10,6±4,3mm (p=0,01), Suprailíaca - Sanny Científico: 5,7±4,6mm, Sanny Clínico: 7,9±4,7mm (p=0,01). Para a 
medida da dobra Abdominal não houve diferença: Sanny Científico: 8,5±5,4mm; Sanny Clínico: 10,3±5,3mm (p>0,05). Foi observada uma redução 
sistemática das medidas realizadas compasso Sanny Científico quando comparada a medida do compasso Sanny Clínico. Desta forma, sugere-se a 
utilização do mesmo adipômetro para medidas de dobras cutâneas realizadas em crianças em adolescentes, visto que a utilização de adipômetros 
diferentes no processo de avaliação e reavaliação, pode gerar discrepâncias nos valores de percentual de gordura.

E-mail para contato: edvaldo.farias@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Michel Boiteux de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): Jiu-Jtsu. Habilidades sociais. Cidadania. UPP’s. Projeto social. Inclusão social. Esportes.

Título: CONTRIBUIÇÕES DA PRÁTICA DO JIU JITSU NO COMPORTAMENTO SOCIAL DE CRIANÇAS EM UMA COMUNIDADE 
PACIFICADA NO RJ

285

RESUMO

A prática do jiu-jistu não se dá somente pelo processo de lutar, mas sobretudo pelos benefícios no aspecto motor, moral, afetivo, cognitivo e 
social. O jiu-jitsu aplicado como instrumento de educação e habilidades sociais em comunidades pacificadas pelas UPP’s (Unidades de Policia
Pacificadora), utiliza a proposta definida nos PCN’S, repudiar a violência e a desonestidade. Este estudo teve  como objetivo verificar e descrever 
as alterações nas habilidades sociais induzidas pela participação no projeto de iniciação à modalidade jiu-jitsu de jovens residentes em uma 
comunidade pacificada na cidade do Rio de Janeiro. Tratou-se de um estudo de natureza descritiva, comparativa e explicativa quanto aos fins e do 
tipo bibliográfica e de campo, quanto aos meios. Além disso, classifica-se como uma pesquisa do tipo estudo de caso e de natureza ex-pos-facto, 
cujos dados foram obtidos por meio de aplicação de um questionário especifico, respondido por 5 professores  e 15 pais/responsáveis em relação 
a 15 indivíduos (crianças e adolescentes) estudantes das escolas da própria região geográfica. A aplicação da pesquisa se deu no espaço da própria 
escola, em dias e horários previamente combinados, de modo a não interferir na dinâmica das famílias pesquisadas de nem da escola. Os 
resultados demonstram que houve alterações de forma positiva e consistente no comportamento social dessas crianças/jovens, que 
demonstraram compromisso com as tarefas e disponibilidade em colaborar com o bom andamento das atividades cotidianas de sua família. Essas 
atividades desenvolveram nos alunos o respeito consigo mesmo ao expressar suas necessidades e defender seus próprios direitos, assim como 
respeito em relação aos direitos e necessidades das outras pessoas. Os alunos destes estudo obtiveram uma mudança significativa no que diz 
respeito à capacidade de reagir de forma apropriada à pressão, gozação ou provocação dos colegas, controlar irritação em situações de conflito 
com colegas, aceitar ideias dos colegas para atividades coletivas, negociar amigavelmente em situações de conflito, usar de forma positiva e 
produtiva o tempo livre de maneira a serem vistos como pessoas mais equilibradas por seu familiares e professores.
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RESUMO

A crescente preocupação de integração e inclusão de indivíduos com deficiências no mercado de trabalho e na sociedade, tem significado um 
grande avanço para a nossa sociedade. Entidades como a APAE, são preparadas para estimular esses indivíduos. A deficiência intelectual é 
classificada como uma condição deficitária do individuo que envolve todas as habilidades intelectuais comportamentais que vai acometendo o 
desenvolvimento tanto motor como intelectual. Estudos comprovam que a dança favorece a auto correção e a maior fixação do aprendizado 
motor.Portanto a  aplicação da dança de forma correta, por profissionais como o  Educador Físico tem um papel importante para o processo no 
desenvolvimento motor dos indivíduos com deficiência intelectual. O presente estudo tem por objetivo avaliar o desempenho motor através do 
método desenvolvido por Francisco Rosa Netto (2002)  antes e pós intervenção da dança oriental. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisas em Seres Humanos (CEP) da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro – RJ. A amostra foi composta de 12 meninas, com idades 
cronológicas entre 16 á 26 anos com deficiência intelectual (DI), que estudam na instituição de ensino APAE Rural de Ourinhos-SP, realizado entre 
o período de agosto de 2015 á junho de 2016. As alunas participaram de aulas de dança Oriental, uma vez por semana com duração de uma hora 
cada aula. As avaliações individuais motoras pré e pós intervenção, foram com a utilização da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) de 
Francisco Rosa Netto (2002) que consiste em analisar: motricidade fina (IM1) motricidade global (IM2), equilíbrio (IM3) esquema corporal/rapidez 
(IM4), organização espacial (IM5), linguagem e organização temporal (IM6). Os dados obtidos nos testes de EDM foram tabulados no programa 
Graphpad Prism e conforme a distribuição dos dados foram adotados testes específicos (test t de Student) para a comparação pré e pós 
intervenção. O nível de significância adotado para todas as análises foi de p < 0,05.  O coeficiente motor das pesquisadas foram entre os valores 
normal corresponde a 90 á 109 meses, considerado normal médio. Os resultados para as variáveis foram: IM1, IM2, IM3, IM5 e IM6 sem diferença 
significativa entre os grupos pré e pós intervenção, já na variável IM4, podê-se observar uma melhora significativa entre os grupos analisados (p= 
0,03). Diante dos dados analisados podê-se concluir a importância da dança aplicada pelo educador físico, em alunos com DI, relacionada ao 
desenvolvimento motor, principalmente na variável de esquema corporal e rapidez. A evolução da motricidade para este público é essencial, pois 
é responsável principalmente por estimular os movimentos e o raciocínio. Acredita-se que se este trabalho de dança for desenvolvido por maior 
período de tempo e mais precociemente, com os alunos DI, os resultados seriam mais satisfatórios, visto que todas as variáveis obtiveram alunas 
com melhoras.
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RESUMO

A força e a flexibilidade são componentes da aptidão física que promovem diversos tipos de benefícios para a saúde. Para tal, algumas variáveis de 
treinamento como o volume e a intensidade dos exercícios devem ser controladas. Os exercícios de força (EF) promovem um aumento na resposta 
da pressão arterial (PA) em decorrência do aumento da demanda metabólica que ocorre no momento de sua realização. Respostas similares 
ocorrem com a realização dos exercícios de alongamento (EA), onde a redução mecânica que ocorre no calibre dos vasos sanguíneos promove 
alterações significativas nos valores da PA. Entretanto, em ambos os casos, os valores da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 
retornam aos valores próximos aos de repouso em poucos segundos após o final da realização desses exercícios. Revendo a literatura pertinente 
ao assunto, não foi encontrado nenhum estudo que tenha utilizado o protocolo de combinação de EA precedido pelo EF com o objetivo de 
verificar o efeito nas respostas hemodinâmicas de indivíduos recreacionalmente treinados. OBJETIVO: Comparar o efeito agudo de diferentes 
combinações de EA com EF (EF precedido EA vs. EA precedido EF) sobre as respostas hemodinâmicas (PAS e PAD) de indivíduos recreacionalmente 
treinados. METODOLOGIA: Participaram do estudo 26 homens com experiência mínima de seis meses nos EF. Para a coleta dos dados, realizou-se 
um total de seis visitas em dias não consecutivos (24h de intervalo). Após a realização dos procedimentos de familiarização, os voluntários foram 
divididos aleatoriamente nas seguintes condições experimentais: a) realização dos exercícios de alongamento estático antes da execução dos EF 
(EA+EF); b) realização dos EF com posterior execução dos exercícios de alongamento estático (EF+EA); c) realização somente dos EF (EF). As 
medidas hemodinâmicas foram realizadas por até 60 minutos. Após a realização dos testes de normalidade, uma ANOVA two-way para medidas 
repetidas foi realizada para determinar as diferenças dos protocolos experimentais sobre as variáveis dependentes (PAS e PAD). Para determinar 
as diferenças específicas, foi realizado o teste post hoc de Tuckey. Foi adotado um nível crítico de significância de p < 0,05. RESULTADOS: Nenhuma 
diferença significativa (p > 0,05) foi encontrada quando comparados os diferentes protocolos experimentais (entre grupos). Nas comparações 
intragrupos, foram encontradas diferenças significativas no grupo EF quando comparados os momentos PASpós (147,1 ± 14,4 mmHg) vs. PASpré 
(130,8 ± 5,9 mmHg, p = 0,00), PAS15 (131,0 ± 12,2 mmHg, p = 0,00), PAS30 (126,2 ± 11,7 mmHg, p = 0,00), PAS45 (123,2 ± 13,7 mmHg, p = 0,00) e 
PAS60 (121,6 ± 8,5 mmHg, p = 0,00); PAS15 (131,0 ± 12,2 mmHg) vs. PAS60 (121,6 ± 8,5 mmHg, p = 0,04); PADpré (76,1 ± 7,8 mmHg) vs. PAD30 
(66,1 ± 14,1 mmHg, p = 0,02) e PAMpós (98,3 ± 10,1 mmHg) vs. PAM15 (86,5 ± 8,9 mmHg, p = 0,00), PAM30 (86,2 ± 11,2 mmHg, p = 0,00), PAM45 
(85,8 ± 10,1 mmHg, p = 0,00) e PAM60 (85,1 ±  9,2 mmHg, p = 0,00). No grupo EA+EF diferenças significativas foram observadas quando 
comparados os momentos PASpós (146,1 ± 14,9 mmHg) vs. PASpré (129,3 ± 9,4mmHg, p = 0,00), PAS15 (131,1 ± 13,3 mmHg, p = 0,00), PAS30 
(123,0 ± 6,7 mmHg, p = 0,00), PAS45 (124,1 ± 11,9 mmHg, p = 0,00) e PAS60 (122,3 ± 12,9mmHg, p = 0,00) e PAMpós (94,5 ± 11,9 mmHg) vs. 
PAM30 (84,5 ± 8,1 mmHg, p = 0,01). No grupo EF+EA diferenças significativas foram observadas quando comparados os momentos PASpré (132,2 
± 10,7 mmHg) vs. PAS30 (121,7 ± 11,8mmHg, p = 0,04) e PAS60 (120,0 ± 7,9 mmHg, p = 0,00); PASpós (141,3 ± 18,1 mmHg) vs. PAS15 (126,6 ± 9,0 
mmHg, p = 0,00), PAS30 (121,7 ± 11,8 mmHg, p = 0,00), PAS45 (123,6 ± 9,8 mmHg, p = 0,00) e PAS60 (120,0 ± 7,9 mmHg, p = 0,00) e PAMpré (74,5 
± 7,6 mmHg) vs. PAM60 (85,0 ± 9,2 mmHg, p = 0,00). CONCLUSÃO: Para o grupo investigado, a realização combinada de EA e EF promoveu um 
efeito hipotensivo a partir do trigésimo minuto pós exercício quando o EA foi realizado após os EF.
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RESUMO

A adequada distribuição das cargas de treinamento físico é essencial para promover alterações morfo-funcionais no organismo e contribuir para o 
sucesso competitivo de atletas de elite. Considerando o importante papel das adaptações induzidas na microcirculação tecidual sobre o 
rendimento físico e o reconhecido impacto negativo da inflamação que predomina em períodos de sobreposição de cargas estressoras, o presente 
trabalho pretende investigar o efeito das diferentes fases de treinamento sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio e a 
densidade capilar sistêmica de lutadores. Após aprovação do CEP do Instituto Nacional do Coração (CAAE 21192713.7.0000.5272), onze atletas 
entre 16 e 17 anos integrantes da seleção brasileira júnior de Luta Olímpica tiveram a reatividade microvascular em resposta a acetilcolina (ACh) e 
após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e a perfusão capilar cutânea (PCC) avaliadas através das tecnologias de fluxometria Laser Speckle e de 
video-microscopia intravital na décima sexta (fase A: final do período preparatório), vigésima quarta (fase B: final do período de obtenção da 
forma) e  vigésima oitava semana de treinamento (fase C: final do período pré-competitivo) e os resultados associados com os elementos do 
sangue. O elevado volume e intensidade de treinamento característicos da fase A contribuiu para aumento de 238% nos níveis séricos de CPK 
(575,3 ± 356,6), de 47% de CK-MB (36,7 ± 27,8), 26% de lactato desidrogenase (LDH) (277,2 ± 81,6) e 3,1% de globulina (3,8 ± 0,4) em relação aos 
padrões de referência além de redução de 2,6% na PCC em resposta ao HRPO (110,5 ± 11,9 x 108,3 ± 22,1). Em relação a jovens não atletas, os 
lutadores avaliados na fase A, apresentaram maior condutância vascular (CVC) no estado basal (0,22 ± 0,06 x 0,34 ± 0,05) e na primeira dose de 
ACh (0,26 ± 0,09 x 0,34 ± 0,06) e alcançaram valores mais elevados na HRPO (0,81 ± 0,21 x 1,07 ±0,20). Incrementos adicionais de intensidade 
verificados na fase B, produziram em relação a fase A, aumento de 3,4% nos níveis séricos de ácido úrico (5,4 ± 1,3 x 5,6 ± 1,0) e melhoria na PCC 
basal e após HRPO (120 ± 12,7 x 126 ± 7,0) além de reduzir em 14,4% os níveis de LDH (277,2 ± 81,6 x 237,2 ± 28,3), em 16,8% a CPK (575 ± 357 x 
479 ± 316), em 28,6% a CK-MB (36,7 ± 27,8 x 26,17 ± 6,3), em 5,7% as proteínas totais (7,9 ± 0,4 x 7,5 ± 0,2) e em 13,6% o T3 (1,4 ± 0,09 x 1,19 ± 
0,09) contribuindo também para redução de 6,2% na massa magra (71,2 ± 17,7 x 66,8 ± 14,5), de 21,6% no pico máximo alcançado na HRPO (94,9 
± 12,4 x 74,3 ± 15,1) e de 21,1% no CVC máximo da HRPO (1,1 ± 0,16 x 0,9 ± 0,18) além de  forte tendência de diminuição sobre o percentual de 
CVC máximo mediado por ACh (116,1 ± 61,0 x 75,1 ± 72,2). A fase C de caráter regenerativo, não alterou significativamente a PCC basal e em 
resposta ao HRPO (118 ± 16,14 x 128,7 ± 16,63) e contribuiu para reduções adicionais de 24,8% sobre a LDH (178,3 ± 17), de 56,6% na CPK (208 ± 
46,2), de 14% na CK-MB (22,5 ± 2,9), de 8,9% nas proteínas totais (6,8 ± 0,3) e de 11,5% no T3 (1,05 ± 0,10) sendo incapaz de recuperar a massa 
magra (66,1 ± 13) e a CVC induzida por ACh e HRPO. Nossos achados sugerem que, apesar das adaptações teciduais positivas verificadas durante 
as fases de treinamento, períodos regenerativos pré-competição podem ser insuficientes para a completa recuperação do organismo e que o 
treinamento intensivo provoca reduções nos níveis de energia e T3 diretamente associados ao overreaching funcional e capaz de induzir prejuízos 
sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio parcialmente compensadas por aumentos na PCC.
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RESUMO

Veganos são indivíduos que, por motivos éticos, ambientais, sociais e de promoção da saúde, adotam dieta vegetariana extremamente restritiva 
em relação ao consumo de qualquer produto de origem animal. Apesar de evidenciado que vegetarianos apresentam menor morbidade e 
mortalidade por doenças metabólicas e cardiovasculares em relação a grupos de onívoros, preocupações ainda existem em relação ao impacto da 
deficiência de micronutrientes em dietas veganas sobre a função endotelial, cuja integridade é necessária para o controle do tônus vascular e 
prevenção da aterosclerose. Neste sentido, a exclusão absoluta de carnes na dieta vegana, reduz expressivamente a oferta de creatina e pode 
colaborar para disfunção vascular mediada por inflamação sistêmica e diretamente associada ao aumento dos níveis séricos de homocisteína. 
Diante do efeito anti-inflamatório da creatina e de seu potencial para melhorar a função endotelial em jovens onívoros saudáveis, o objetivo deste 
trabalho foi identificar o efeito da suplementação com creatina sobre a reatividade microvascular de indivíduos veganos e seus níveis séricos de 
homocisteína. Após aprovação do CEP do Instituto Nacional do Coração (parecer 53301), 44 indivíduos veganos a mais de 5 anos pareados por 
gênero, idade e IMC foram randomicamente alocados em grupos de suplementação com creatina (SCr; n=24; 5g de creatina monohidratada) ou 
placebo (SPl; n=20; 5g de maltodextrina) durante 3 semanas. Antes e após o período de suplementação, a perfusão capilar cutânea (PCC) foi 
avaliada através de video-microscopia intravital em microscópio de fibra ótica com epi-iluminação e a reatividade microvascular em resposta a 
acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) identificada por Fluxometria Laser Speckle (FLS) e os resultados associados com os 
elementos do sangue e analisados através de Teste-t Student’s pareado com valor de p<0,05. Apesar de não haverem alterações na resposta 
microvascular de dilatação mediada por ACh ou HRPO, em relação a SPl, a SCr reduz significativamente os níveis séricos de homocisteína (12,11± 
1,1 x 10,58 ± 1,0; p><0,05) e aumenta o recrutamento e a perfusão de capilares nas condições basal (136 ± 8,411 x 147,8 ± 13,59; p><0,05)  e após 
HRPO  (141,5 ± 9,519 x 155,9 ± 14,76; p><0,05), bem como o peso corporal (65,74 ± 10,31 x 66,60 ± 10,49; p><0,05) e os níveis séricos de 
creatinina (0,71 ± 0,1 x 0,87 ± 0,19; p><0,05). Tais resultados sugerem que a suplementação oral com creatina em indivíduos veganos, melhora o 
recrutamento de capilares cutâneos e reduz os níveis séricos de homocisteína podendo representar terapia preventiva contra a doença 
inflamatória 
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RESUMO

A deficiência de vitamina D é uma epidemia global de elevada prevalência em idosos. Além de sua participação no metabolismo ósseo, a vitamina 
D exerce importante papel na função vascular e do músculo esquelético e sua carência no sangue colabora para sarcopenia, inflamação e doença 
cardiovascular, que são condições fisiopatológicas características da senescência. Apesar de bem evidenciado que baixos níveis séricos de vitamina 
D encontram-se diretamente associados a alterações cardiovasculares, nenhum estudo até o momento investigou o impacto da hipovitaminose D
sobre a função endotelial da microcirculação, leito vascular responsável pelo controle da resistência vascular periférica e nutrição tecidual. Neste 
sentido, o objetivo do presente estudo é verificar através de fluxometria Laser Speckle e microscopia capilar intravital, o efeito da insuficiência de 
vitamina D, sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio associando os resultados com eventuais alterações nos marcadores 
inflamatórios sistêmicos. Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá (CAEE 50805915.4.0000.5284), 16 idosos entre 65 e 75 anos 
recrutados em projeto social realizado pela Universidade Estácio de Sá tiveram a reatividade microvascular avaliadas pelas técnicas de fluxometria 
e capilaroscopia, e os níveis plasmáticos de proteína C reativa (PCR) e vitamina D identificados identificados através de exame bioquímico do 
sangue. Os resultados indicam que apenas 28% dos idosos avaliados apresentaram níveis suficientes de vitamina D (SD: >30md/dL) e que os 72% 
restantes exibem insuficiência de vitamina D (ID) com concentração média de 24,1±3,4mg/dL desta vitamina no sangue (n=12). O grupo ID 
apresentou resposta de condutância máxima induzida por acetilcolina (ID:0,53 ± 0,16 x SD:0,71 ± 0,12 unidades arbitrárias de perfusão/mmHg; 
p<0,05), perfusão capilar (ID  ±  x SD ±  ;p><0,05) mais reduzidos, além de pressão arterial média (ID: 100 ±11 x SD:86 ± 4 mmHg; p><0,05) e 
proteína C reativa (ID:0,68 ± 0,9 x SD:0,01 x 0,2; p><0,05) significativamente mais elevados que o grupo SD. Tais resultados sugerem que a 
insuficiência de vitamina D pode estar associada a disfunção microvascular, inflamação sistêmica e aumentos da pressão arterial em idosos, efeitos 
que coletivamente colaboram para doença cardiovascular. A continuidade deste estudo se faz necessária a fim de verificar se a suplementação 
com vitamina D é capaz de normalizar os níveis plasmáticos de vitamina D assim como a reatividade microvascular destes indivíduos e com isso 
prevenir a doença vascular em 
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RESUMO

A Ginastica Artística (GA) é um esporte que envolve um grande acervo motor tanto em situações estáticas quanto em situações dinâmicas, 
enfatizando a orientação e o equilíbrio postural como uma das principais valências físicas. Sabe-se que capacidade de manutenção do equilíbrio 
postural de crianças não é tão refinada quanto o de adultos, porém a pratica da GA poderia ser uma importante ferramenta no estimulo do 
desenvolvimento da mesma. Porém, a maioria dos estudos que relacionam a prática da GA com o equilíbrio está associada à idade adulta, sendo 
necessária então a realização dos mesmos estudos em crianças. O objetivo do estudo foi analisar a influência da pratica de ginastica artística no 
controle postural em diferentes condições. Participaram do estudo 18 crianças do sexo feminino com idades entre 7 e 10 anos, sendo 11 
praticantes de Ginástica artística e 7 alocados no grupo controle. Todas as voluntárias não apresentavam enfermidade e nenhum distúrbio 
neurológico ou doença osteomioarticular que pudesse comprometer os resultados dos testes. Adicionalmente, os responsáveis das participantes o 
teste leram e assinaram um termo de consentimento que explicava todas as etapas do experimento. O equilíbrio foi avaliado por meio da 
plataforma de estabilometria, sob as mesmas condições ambientais, com pés descalços e os membros superiores relaxados ao longo do corpo. As 
participantes do estudo foram submetidas a um protocolo de testes que consistiu em cinco condições estabilometricas, aplicadas de forma 
aleatória: olhos abertos e pés afastados confortavelmente (OAPA); olhos abertos e pés com 2 cm de distância entre os calcâneos e o antepé 
lateralmente girado a 30º (OAPF); olhos fechados pés afastados confortavelmente (OFPA); olhos fechados e pés com 2 cm de distância entre os 
calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OFPF); olhos abertos em posição unipodal do lado dominante (OAUP). Nas condições de olhos 
abertos as crianças focalizaram um ponto fixo posicionado na altura dos olhos a uma distância de 1,5 m. As voluntárias permaneceram sobre a 
plataforma por um período de 3 min em cada condição, com um intervalo de 2 min de repouso (sentados) entre os mesmos. Para testar a 
influência das condições visuais e de base de apoio, foram calculadas as variáveis clássicas em todas as situações de teste. A velocidade média para 
os movimentos no eixo anteroposterior (VMap) e mediolateral (VMml) foram calculadas pela divisão do comprimento de deslocamento do centro 
de pressão pela a duração do teste. Finalmente, a área elíptica (AE) foi calculada pela análise de componentes principais. As variáveis clássicas do 
deslocamento do CP (Vmap, VMml e AE) foram analisadas utilizando o método ANOVA two-way para medidas repetidas, com dois fatores de 
entrada: condição postural e grupos participantes (Controle/Ginastas), com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. O nível de 
significância de 0,05 foi adotado para todos os testes. A ANOVA para AE revelou o efeito da condição postural (p=0,01) e grupos participantes (p=
0,02), e da respectiva interação (p=0,62). O teste de post hoc revelou que a área elíptica na posição OAUP é maior que as outras condições e que a 
AE é maior no grupo controle em relação às Ginastas. Já para VMap a ANOVA revelou o efeito da condição postural (p=0,001) e grupos 
participantes (p=0,422), e da respectiva interação (p=0,2).  Finalmente, a ANOVA para VMml revelou o efeito da condição postural (p=0,001) e 
grupos participantes (p=0,249), e da respectiva interação (p=0,0711). O test post hoc revelou que tanto a VMap e a VMml são diretamente 
influenciadas pela base de suporte, principalmente quando a base de suporte é reduzida. O estudo apresentado sugere que a AE foi capaz de 
diferenciar o grupo de ginastas com o grupo controle. Além disso, a partir dos resultados apresentados pelas variáveis clássicas foi possível 
verificar uma redução do controle do equilibrio em condições com a base de suporte reduzida.
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RESUMO

Com o avanço da idade cronológica, o corpo humano passa por modificações que geram declínio em algumas capacidades físicas, principalmente 
do equilíbrio postural. Tal declínio está diretamente associado à perda da sensibilidade dos controladores sensoriais (sistema visual, vestibular e 
somatossensorial), gerando uma redução na capacidade compensatória do sistema, levando a um aumento da instabilidade do equilíbrio. Sendo 
assim, se faz necessário avaliar o comportamento do equilíbrio postural em diferentes condições, estimulando os seus respectivos controladores 
sensoriais. O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento da oscilação do CP em idosos em diferentes condições a partir de três variáveis 
clássicas: comprimento de deslocamento, velocidade média e área elíptica. O estudo contou com 13 idosas do sexo feminino, com idade de 60 a 
65 anos, sem enfermidade e nenhum distúrbio neurológico ou doença osteomioarticular que pudesse comprometer os resultados dos testes. Além 
disso, as voluntárias leram e assinaram um termo de consentimento que explicava todas as etapas do experimento. O equilíbrio foi avaliado por 
meio da plataforma de força, sob as mesmas condições ambientais, com pés descalços e os membros superiores relaxados ao longo do corpo. As 
idosas foram submetidas a um protocolo experimental que consistiu em quatro condições posturais, aplicadas aleatoriamente: olhos abertos e pés 
com 2 cm de distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OAPF); olhos fechados e pés com 2 cm de distância entre os 
calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OFPF); olhos fechados pés afastados confortavelmente (OFPA); olhos abertos e pés afastados 
confortavelmente (OAPA). Quando as voluntárias estavam com os olhos abertos as mesmas focalizaram um ponto fixo posicionado na altura dos 
olhos a 1,5m de distância. As idosas permaneceram sobre a plataforma por um período de 3 min em cada condição, com um intervalo de 2 min de 
repouso (sentados) entre os mesmos. Para testar a influência das condições posturais, foram calculadas as variáveis clássicas. A velocidade média 
para o eixo anteroposterior (VMap) e mediolateral (VMml) foram calculadas pela divisão do comprimento de deslocamento do centro de pressão 
pelo tempo de teste. Finalmente, a área elíptica (AE) foi calculada pela análise de componentes principais. As variáveis clássicas do deslocamento 
do centro de pressão (Vmap, VMml e AE)  foram comparadas entre as condições experimentais utilizando o método de ANOVA one-way para 
medidas repetidas, com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. O nível de significância de 0,05 foi adotado para todos os testes. A 

ANOVA revelou que as condições com os pés próximos (OFPF e OAPF) mostraram maior AE (p=〖1,8 X 10〗^(-6)) e VMml (p=〖2,7 X 10〗^(-6)) 
que nas condições com pés afastados (OFPA e OAPA). Na direção anteroposterior as condições de olhos fechados (OFPF e OFPA) mostraram maior 
VMap do que as condições de olhos abertos OAPF e OAPA (p = 0,04). O presente estudo permitiu uma avaliação do controle postural em 
diferentes condições de equilíbrio apresentando maior influência da base de suporte para os deslocamentos do eixo mediolateral e o feedback 
visual para o eixo anteroposterior.

E-mail para contato: roger.moraes@estacio.br IES: UNESA

Autor(es) Roger de Moraes; Anderson Castro; Klecius Marques; Diogo Van Bavel; Eduardo Tibiriçá

Palavra(s) Chave(s): Treinamento físico. Microcirculação. Cicloergômetro.

Título: EFEITO DO TREINAMENTO INTERVALADO SOBRE A REATIVIDADE MICROVASCULAR DE INDIVÍDUOS JOVENS E 
SEDENTÁRIOS

289

RESUMO

Encontra-se bem evidenciado que o treinamento aeróbico de intensidade moderada (MIT) é capaz de melhorar o perfil metabólico e a reatividade 
vascular de indivíduos com risco elevado de desenvolvimento de doenças cardio-metabólicas. Mais recentemente, foi demonstrado que a 
metodologia de treinamento intervalado de alta intensidade e muito curta duração (HIIT) é capaz de melhorar a sensibilidade a insulina e melhorar 
a resposta endotelial de dilatação da artéria braquial de forma semelhante a metodologia MIT. Diante dos efeitos positivos verificados no 
tratamento portadores de doenças metabólicas e na macrocirculação, o objetivo do presente estudo é investigar o efeito do HIIT sobre a 
microcirculação, leito vascular responsável pelo controle da nutrição tecidual e resistência vascular periférica. Após aprovação do CEP do Instituto 
Nacional do Coração (49792815.9.0000.5272), vinte voluntários sedentários com idade entre 20 e 30 anos, foram randomicamente alocados nos 
grupos HIIT e MIT e respectivamente submetidos a treinamento em cicloergômetro (3 x 30segundos máximos por 1min em recuperação ativa -
HIIT ou o equivalente calórico em 16 minutos contínuos - MIT), 3 vezes por semana durante 8 semanas. No início e no final do período de 
treinamento foram avaliados a reatividade microvascular dependente de acetilcolina (ACh) e em resposta a hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) 
e os resultados analisados através de teste t pareado com p<0,05. Nestes mesmos momentos também foram avaliados os elementos do sangue e 
a perfusão dos capilares em estado basal e após HRPO. Apesar de promover redução significativa na frequência cardíaca basal (74,82 ± 12,47 x 
62,68 ± 7,3 batimentos por minuto; p><0,05) e da resposta de vasodilatação microvascular mediada por ACh em relação ao basal (183,2 ± 54,2 x 
112,8 ± 17,4 unidades arbitrárias de perfusão UAP/mmHg; p><0,05) o HIIT aumentou a perfusão de capilares cutâneos em repouso (116,8 ± 8,22 x 
127,0 ± 10,5 capilares/mm2; p><0,05) e após a hiperemia (125,3 ± 9,6 x 132,6 ± 14,1 capilares/mm2; p><0,05). Não houveram diferenças 
significativas sobre a reatividade microvascular ou perfusão capilar em resposta ao treinamento MIT.  Tais resultados, apesar de preliminares, 
indicam que o protocolo MIT implementado é incapaz de promover adaptações microvasculares e sugere que a metodologia HIIT, diferentemente 
do proposto em outros estudos, provavelmente por aumentar excessivamente o estresse oxidativo vascular, promove redução na resposta de 
dilatação dependente de endotélio na microcirculação que pode ser parcialmente compensada por aumentos na densidade e na perfusão de 
capilares teciduais. Apesar de promover melhorias associadas a angiogênese e distribuição de nutrientes teciduais, o treinamento HIIT pode 
comprometer a capacidade de vasodilatação microvascular e deve ser implementado com cautela em indivíduos com risco cardiovascular 
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RESUMO

O declínio da autonomia funcional e a diminuição da força muscular estão diretamente relacionados ao envelhecimento. Nesse sentido, a 
manutenção da força muscular pode melhorar o desempenho nas atividades da vida diária (AVD) e diminuir as possibilidades de dependência nas 
pessoas idosas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos dos exercícios resistidos na força muscular e autonomia funcional 
de mulheres idosas do projeto de extensão III Idade em Movimento da UNESA – Cabo Frio/RJ. A amostra contou com 19 idosas, divididas em um 
grupo experimental (GE; n: 10; Idade: 66,6±4,1 anos; IMC: 27,82±3,4), submetido a exercícios resistidos com halteres, bastões e caneleiras (2 a 3 
séries de 15 a 20 repetições por exercício nas primeiras 4 semanas e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas), em uma frequência de 
3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 16 semanas, e um grupo controle (GC; n: 9; Idade: 67,3±4,1 anos; IMC: 26,31±
4,6), que participou de aulas de informática uma vez por semana. Foram feitas medidas de força muscular de membros inferiores e de preensão 
palmar direita e esquerda, através dos dinamômetros dorsal e de preensão manual (Takei, Japão). A autonomia funcional foi avaliada através do 
protocolo GDLAM, em que os testes levantar da posição sentada (LPS), levantar da cadeira e locomover-se pela casa (LCLC), vestir e tirar uma 
camiseta (VTC), caminhar 10m (C10m) e levantar da posição decúbito ventral (LPDV) foram aferidos por tempo, em segundos, por um cronômetro 
da marca Sanny (Brasil) e logo após foi calculado o índice geral de autonomia (IG). Todas as coletas foram realizadas antes e no final do período de 
intervenção. A ANOVA com medidas repetidas nos fatores grupo (GE e GC) e tempo (pré e pós-teste), seguida do post hoc de Bonferroni, revelou 
que o GE apresentou aumento significativo (p<0,05) da força muscular de membros inferiores (∆= 31,7%) e de preensão palmar direita (∆= 23,2%) 
e esquerda (∆= 21,8%) do pré para o pós-teste e quando comparado ao GC após o período de intervenção (p><0,05). O GE obteve redução 
significativa (p><0,05) no tempo de execução nos testes LPS (∆= -21,4%), LCLC (∆= -12,5%), VTC (∆= -18,5%), C10m (∆= -20,6%), LPDV (∆= -34,9%) e 
no IG (∆= -15,1%) em relação ao pré-teste e quando comparado ao GC no pós-teste (p><0,05). Assim, pode-se inferir que a prática regular de 
exercícios resistidos pode aumentar a força muscular e melhorar a realização das AVD em pessoas 

E-mail para contato: nunosfrade@gmail.com IES: FESV

Autor(es) Kayo dos Santos Souza; Maridete de Oliveira Moreira; Alice Medeiros Kulning; Nuno Manuel Frade de Sousa

Palavra(s) Chave(s): Hiponatremia. Isotônico. Provas de longa duração.

Título: ESTRATÉGIAS DE HIDRATAÇÃO EM CORREDORES DA II MARATONA DO ESPÍRITO SANTO 290

RESUMO

A hidratação adequada favorece a função fisiológica, melhora o desempenho metabólico, melhora o rendimento esportivo e reduz o risco à saúde. 
Entretanto, a ingestão excessiva de líquidos também pode gerar uma situação de risco potencial à vida, que é a hiponatremia. Ultimamente, tem 
aumentado a preocupação do exesso de ingestão de líquidos em provas de longa duração como a maratona. Assim, o objetivo da presente 
pesquisa foi explorar as estratégias de hidratação de corredores, suas fontes de informações e analisar o conhecimento sobre ingestão de líquido e 
entendimento sobre a hiponatremia e das causas e efeitos. Foi aplicado um questionário a 100 corredores devidamente inscritos na II Maratona 
do Espírito Santo, realizada em 2015, com questões sobre consumo planejado de fluido, volume a ser consumido, o volume de água e de bebidas 
esportivas disponíveis na prova e o número de estações que os voluntários planejavam realizar a ingestão. Além disso, fontes de informação e 
compreensão da hiponatremia. O questionário foi aplicado on-line na semana anterior à prova. De todos os voluntários, 82% tiveram um plano de 
ingestão de liquido. No entanto, 4% planejavam ingerir um volume grande o suficiente para colocá-los em maior risco de hiponatremia. 93% 
pretendiam beber água em todas as estações. Apenas 13% planejavam realizar a ingestão de acordo com a sede. Embora 38% dos corredores já 
tivessem ouvido falar sobre a hiponatremia ou baixo teor de sódio, apenas 7% tinham de fato um conhecimento básico sobre a mesma. Conclui-se 
que houve uma falta de compreensão sobre a ingestão adequada de fluido para evitar a hiponatremia e dos riscos que a mesma pode provocar. 
4% dos corredores planejavam ingerir um volume de fluido que poderia colocá-los em maior risco de desenvolver a hiponatremia durante a 
maratona. O desafio para os profissionais da área das ciências do esporte é que esses indivíduos que participam de exercícios de longa duração 
tenham um melhor conhecimento sobre a ingestão de fluidos e os riscos que levaria o desenvolvimento da mesma.
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RESUMO

Um dos focos de estudo da TD implica no entendimento das escolhas realizadas pelo participante dentro das várias opções apresentadas durante 
uma situação de jogo. Na pesquisa científica na área das ciências do esporte, considera-se que a geração de opções caracteriza o comportamento 
criativo do sujeito para a TD. O presente estudo objetiva verificar a relação entre a quantidade de opções geradas para a tomada de decisão (TD) 
de atletas e não atletas de voleibol em cenas reais de jogo nos momentos com e sem oclusão visual. Participaram 46 voluntários do sexo 
masculino divididos em dois grupos: atletas (n=23; idade média de 16,9±1 anos e experiência com voleibol de 3,7±1,1 anos); e não atletas (n=23; 
idade média de 17,6±1,7 anos e nenhuma experiência com voleibol). Utilizou-se o teste de avaliação de cenas de jogos de voleibol realizado em 
dois momentos: momento 1 (com oclusão visual), onde a tela se apaga no momento da interrupção da cena; e momento 2 (sem oclusão visual), 
onde a tela congela no momento da interrupção. Na interrupção da cena em ambos os momentos, o voluntário tem até três segundos para 
responder “o que fazer?” (primeira opção = TD). Em seguida, visando outras possíveis alternativas de solução da jogada que o voluntário tenha 
percebido na cena, consideram-se até 22 segundos para responder verbalmente “o que mais?”, explicitando-se a fase de geração de opções. Com 
isso foi analisado a geração de opções, que se refere à possíveis alternativas de solução da jogada que o voluntário tenha percebido na cena, além 
de responder qual a melhor das opções dentre as alternativas produzidas para a ação de forma eficaz. Para análise dos dados, utilizou-se a ANOVA 
two-way para os fatores grupo (atletas e não atletas) e momento (com e sem oclusão). Para as variáveis nas quais detectou-se interação entre 
fatores principais, realizou-se ainda análise de desdobramentos. Em relação aos momentos (com e sem oclusão visual), observa-se uma diferença 
significativa sendo maior para o grupo de atletas quando comparados com o grupo de não atletas no momento com oclusão visual em todas as 
situações de jogo. Além disso, no momento sem oclusão gerou-se mais opções do que no momento com oclusão nos dois grupos. As diferentes 
estratégias de busca visual nos momentos com e sem oclusão evidenciaram-se como um importante fator que comprova as diferenças 
encontradas nos resultados deste estudo, afirmando a hipótese proposta por Johnson e Raab (2003), que a diferença entre o número e os tipos de 
opções geradas depende das estratégias utilizadas para a resolução de uma determinada ação.
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RESUMO

A globalização tem afetado o estilo de vida não só da população adulta como também da população infantil e adolescente. Este novo modo de 
vida, composto de um padrão alimentar inadequado associado ao sedentarismo, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardíacas e 
diabetes tipo II. Estas doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas ao sedentarismo e ao excesso de massa corporal. Crianças ativas tem 
mais chance de se tornarem adultos ativos, porém a quantidade de atividade física praticada tende a diminuir com o passar dos anos. Apesar da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determinar a obrigatoriedade das práticas de Educação Física nas escolas, à quantidade de 
horas semanais parece não ser suficiente para mudar o quadro de sobrepeso e obesidade da população jovem brasileira. Assim, o objetivo deste 
estudo foi analisar as variáveis antropométricas relacionadas ao excesso de peso de crianças e adolescentes residentes do bairro de Jacarepaguá -
RJ. A amostra foi composta por 141 meninos e rapazes, fisicamente ativos, com idade entre 6 e 17 anos (média: 13,8 ± 2,3 anos). Foram utilizadas 
as seguintes medidas: 1) Para a classificação do sobrepeso e obesidade: índice de massa corporal (IMC); 2) Para o diagnóstico da obesidade 
central: perímetro da cintura, medido entre a 10ª costela do arco costal e a espinha ilíaca anterossuperior; 3) Para estimativa do % de gordura (%
G):   dobra cutânea do tríceps, medida no ponto médio acromial-radial, e da panturrilha medial, medida no ponto de maior volume muscular. A 
classificação do IMC e do %G foi realizada segundo as tabelas do Fitnessgram de 2010 e o perímetro da cintura segundo o referencial do Centers of 
Disease Control and Prevention de 2008.  Foram obtidos os seguintes resultados: IMC apresentou valores entre 14 kg/m² e 30,3 kg/m² (média 20,7 
± 3,3 kg/m²), classificando 17% dos meninos avaliados com obesidade e 8,5% com sobrepeso. O %G apresentou valores entre 8 e 53,2 (média 18,1 
± 8,9), classificando 7,1 na zona de alto risco e 21,3 % na zona de risco. O perímetro da cintura apresentou valores entre 51 e 94 cm, classificando 
apenas 2,8,2% dos meninos avaliados com obesidade central (media 70,9 ± 8,3 cm). Baseando-se nos dados acima, conclui-se que os meninos 
avaliados deveriam aumentar a quantidade de atividade física diária além de melhorar a qualidade alimentar, pois 25,5% foram classificados com 
excesso de peso segundo o IMC e 28,4% não apresentaram sua composição corporal adequada para o gênero e idade.
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RESUMO

A globalização tem afetado o estilo de vida não só da população adulta como também da população infantil e adolescente. Este novo modo de 
vida, composto de um padrão alimentar inadequado associado ao sedentarismo, pode aumentar o risco de desenvolver doenças cardiovasculares 
e diabetes tipo II. Estas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão relacionadas ao sedentarismo e ao excesso de peso corporal. Crianças 
ativas tem maior probabilidade de se tornarem adultos ativos, porém a quantidade de atividade física praticada tende a diminuir com o passar dos 
anos. Apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determinar a obrigatoriedade das práticas de Educação Física nas escolas, à 
quantidade de horas semanais parece não ser mais suficiente para mudar o quadro de sobrepeso e obesidade da população jovem brasileira. 
Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as variáveis antropométricas relacionadas ao excesso de peso de meninas e moças residentes do bairro 
de Jacarepaguá - RJ. A amostra foi composta por 48 meninas e moças, fisicamente ativas, com idade entre 8 e 16 anos (média: 12,8 ± 2,3 anos). 
Foram utilizadas as seguintes medidas: 1) Para a classificação do sobrepeso e obesidade: índice de massa corporal (IMC); 2) Para o diagnóstico da 
obesidade central: perímetro da cintura, medido entre a 10ª costela do arco costal e a espinha ilíaca anterossuperior; 3) Para estimativa do % de 
gordura (%G): Dobra cutânea do tríceps, medida no ponto médio acromial-radial, e da panturrilha medial, medida no ponto de maior volume 
muscular. A classificação do IMC e do %G foi realizada segundo as tabelas do Fitnessgram de 2010 e o perímetro da cintura segundo o referencial 
do Centers of Disease Control and Prevention de 2008.  Foram obtidos os seguintes resultados: IMC apresentou valores entre 14,3 kg/m² e 36,6 
kg/m² (média: 20,6 ± 4,4 kg/m²), classificando 27% das meninas avaliadas com obesidade e 4,2% com sobrepeso. O %G apresentou valores entre 
13,6 e 47,2 (média 26,4 ± 9), classificando 25% na zona de alto risco e 18,8 % na zona de risco. O perímetro da cintura apresentou valores entre 52 
e 102 cm, classificando apenas 4,2% das meninas avaliadas com obesidade central (media 67,3 ± 9,6 cm). Baseando-se nos dados acima, conclui-se 
que as meninas avaliadas precisam aumentar a quantidade de atividade física diária além de melhorar a qualidade alimentar, pois 31,2% foram 
classificadas com excesso de peso segundo o IMC e 40,8% não apresentaram sua composição corporal adequada para o gênero e idade.
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RESUMO

O alongamento muscular é muito utilizado antes e após a prática de atividades físicas, com o intuito de elevar a flexibilidade, a amplitude articular, 
melhorar autonomia e o desempenho atlético. Porém o efeito agudo de diferentes tempos de alongamento sobre a flexibilidade, força, resistência 
muscular localizada e potência musculares ainda não estão claros, pois os dados da literatura são conflitantes. Desta forma, o objetivo desse 
estudo foi comparar a influência do alongamento muscular estático e passivo, realizado sem alongamento (SAL) e com diferentes tempos de 
permanência na posição de alongamento 15 (AL15) e 30 segundos (AL30) sobre a flexibilidade, força, resistência muscular e potência muscular em 
homens. Participaram desse estudo, nove voluntários do sexo masculino com Idade: 24 ± 5 anos; massa corporal: 71 ± 12 kg; estatura: 173 ± 8 cm 
e IMC: 23 ± 3 kg/m2. Os sujeitos foram avaliados através dos testes de sentar e alcançar para a medida da flexibilidade dos isquiotibiais, 
dinamometria dorsal e dinamometria dos membros inferiores para a medida da força muscular; flexão e extensão do cotovelo com apoio no solo 
e abdominal para a medida da resistência muscular abdominal e saltos horizontais para a medida da potência muscular de membros inferiores. 
Foram realizadas três sessões experimentais com diferentes condições de alongamento com delineamento randomizado. A primeira sessão foi 
realizada sem alongamento (SAL), a segunda sessão foi realizada com alongamento passivo e estático de 15 segundos (AL15) e a terceira sessão 
com alongamento passivo e estático de 30 segundos (AL30). Para análise dos dados foi utilizada uma ANOVA one way com Post-hoc de LSD 
quando necessário. O nível de significância estabelecido foi de (p<0,05). Os resultados encontrados foram: teste de flexibilidade sentar e alcançar:  
SAL, 39,3 ± 9,3 cm; AL15, 39 ± 8,3 cm; AL30, 39,4 ± 10,5 cm; não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Teste de força 
dinamometria dorsal: SAL, 166,6 ± 42,3 kgf; AL15, 174 ± 43,9 kgf; AL30, 170,2 ± 35,8 kgf; não houve diferença significativa entre os grupos 
(p>0,05). Dinamometria membros inferiores: SAL, 165,6 ± 42,7 kgf; AL15, 173,6 ± 43,1 kgf; AL30, 170,8 ± 44,6 kgf; não houve diferença significativa 
entre os grupos (p>0,05). Teste de Resistência muscular (flexão e extensão de cotovelo): SAL, 38,7 ± 15,8 repetições; AL15, 43,2 ± 18 repetições; 
AL30, 43,3 ± 14,4 repetições; não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Teste abdominal: SAL, 39 ± 5,4 repetições; AL15, 40,5 ± 
6,5 repetições; AL30, 39 ± 5,2 repetições; não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Teste de potência salto horizontal: SAL, 227 ± 
29 cm; AL15, 230 ± 28,8 cm; AL30 200 ± 77,4 cm; não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Baseado nos resultados conclui-se 
que não houve efeito agudo do alongamento sobre flexibilidade, força, potência e resistência muscular localizada do grupo analisado.
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RESUMO

Nas últimas décadas, o mundo tem experimentado um aumento da expectativa de vida, inclusive em países onde tinha ocorrido declínio entre os 
anos de 1990 e 2000, como alguns da África. O certo é que o mundo está com uma população de idosos cada vez maior, e há uma necessidade de 
que aquele que envelhece passe pelo processo de forma saudável. A perda da autonomia física e social associada a outros tipos de perdas, como a 
financeira e de familiares e amigos, acarretam muito sofrimento ao idoso, o que pode levar a problemas psicológicos sérios e, muitas vezes, 
irreversíveis. O objetivo do presente estudo foi conhecer as relações familiares e pessoais, saber da satisfação com essa fase da vida e perceber 
como o idoso se sente em relação à sua disposição, independência e autonomia. Trata-se de um estudo observacional, transversal. Participaram 
180 indivíduos do sexo feminino e 120 do masculino, todos com idades iguais ou acima de 60 anos, distribuídos em 3 grupos etários: G1 entre 60 e 
69 anos; G 2, de 70 a 79 anos e G 3, entre 80 e 89 anos. Foi aplicada uma Escala Visual Analógica com cinco perguntas: P1- Quão satisfeito você 
está com essa fase de sua vida?; P2- Como estão suas relações familiares?; P3- Como estão suas relações de amizades?; P4- Quão você se sente 
disposto(a) diariamente? e P5- Como está sua independência e autonomia? Os valores variaram de 0 a 10, sendo 0 a pior avaliação e 10 a melhor 
avaliação. As respostas de cada pergunta foram comparadas entre os grupos etários e entre os gêneros e para análise estatística foi utilizado o 
teste de Kruskal-Wallis. Foi considerada significância estatística p≤0,05. Para cada resposta, a média de pontos obtida pelo grupo masculino e 
feminino não se assemelharam. A pergunta 2, que versa sobre as relações familiares, foi a que obteve pontuação mais alta nos dois grupos. Já a 
pergunta 4, relacionada à disposição diária, foi a que obteve menor pontuação, também nos dois grupos. As relações familiares obtiveram a maior 
pontuação tanto entre os diferentes gêneros quanto entre os diferentes grupos etários. Entre os grupos feminino e masculino não foi observada 
significância estatística. Contudo, verificou-se significância estatística (p≤0,05) para as perguntas 4 e 5, entre os grupos 1 e 3. Pode-se concluir que 
disposição, independência e autonomia são afetadas à medida que o processo do envelhecimento progride. As relações familiares obtiveram a 
maior pontuação tanto entre os gêneros quanto entre os diferentes grupos etários.

E-mail para contato: fegute1@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es) Heitor Maia Leal; Ricardo Luiz Luzardo Filho; Felipe Guimarães Teixeira

Palavra(s) Chave(s): Judô. Estabilometria. Equilíbrio.

Título: INVESTIGAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO EM DIFERENTES CONDIÇÕES POSTURAIS ORTOSTÁTICAS: 
COMPARAÇÃO ENTRE ATLETAS DE JUDÔ E INDIVÍDUOS FISICAMENTE ATIVOS

293

RESUMO

A capacidade de manutenção e adaptação do equilíbrio estático e dinâmico é essencial para os atletas de Judô de alto rendimento, sendo uma 
ferramenta importante na contribuição para a identificação de novos talentos e na avaliação da evolução do treinamento do atleta. Porém, ainda 
se faz necessário uma avaliação mais profunda das variáveis clássicas do deslocamento do centro de pressão associadas a diferentes condições do 
equilíbrio postural dos atletas de Judô. O objetivo do estudo foi analisar a influência da pratica de Judô no controle postural em diferentes 
condições. Participaram do estudo 55 voluntários do sexo masculino, sendo 38 praticantes de Judô e 17 indivíduos fisicamente ativos alocados no 
grupo controle. Todas as voluntárias não apresentavam enfermidade e nenhum distúrbio neurológico ou doença osteomioarticular que pudesse 
comprometer os resultados dos testes. Adicionalmente, os indivíduos leram e assinaram um termo de consentimento que explicava todas as 
etapas do experimento. O equilíbrio foi avaliado por meio da plataforma de estabilometria, sob as mesmas condições ambientais, com pés 
descalços e os membros superiores relaxados ao longo do corpo. Os voluntários foram submetidos a um protocolo de testes que consistiu em 
cinco condições posturais, aplicadas aleatóricamente: olhos fechados pés afastados confortavelmente (OFPA); olhos fechados e pés com 2 cm de 
distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OFPF); olhos abertos e pés afastados confortavelmente (OAPA); olhos abertos e 
pés com 2 cm de distância entre os calcâneos e o antepé lateralmente girado a 30º (OAPF); olhos abertos em posição unipodal do lado dominante 
(OAUP). Nas condições de olhos abertos os sujeitos focalizaram um ponto fixo posicionado na altura dos olhos a 1,5m de distância. Os indivíduos 
permaneceram sobre a plataforma por um período de 3 min em cada condição, com um intervalo de 2 min de repouso (sentados) entre os 
mesmos. Para testar a influência das condições posturais, foram calculadas as variáveis clássicas. A velocidade média para o eixo anteroposterior 
(VMap) e mediolateral (VMml) foram calculadas pela divisão do comprimento de deslocamento do centro de pressão pelo tempo de teste. 
Finalmente, a área elíptica (AE) foi calculada pela análise de componentes principais. As variáveis clássicas do deslocamento do CP (Vmap, VMml e 
AE) foram analisadas utilizando o método ANOVA two-way para medidas repetidas, com dois fatores de entrada: condição postural e grupos 
participantes (Controle/Judocas), com teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas. O nível de significância de 0,05 foi adotado para todos 

os testes. A ANOVA para AE revelou o efeito da condição postural (p=〖1,4 X 10〗^(-71)) e grupos participantes (p=0,69), e da respectiva 

interação (p=0,82). Já para VMap a ANOVA revelou o efeito da condição postural (p=〖6,3 X 10〗^(-69)) e grupos participantes (p=0,36), e da 

respectiva interação (p=0,97).  Finalmente, a ANOVA para VMml revelou o efeito da condição postural (p=〖3,5 X 10〗^(-117)) e grupos 
participantes (p=0,29), e da respectiva interação (p=0,96). O test post hoc revelou que a AE, a VMap e a VMml são diretamente influenciadas pela 
base de suporte, principalmente quando a condição postural é a de OAUP. O presente estudo sugere que as condições com a base de suporte 
reduzida apresenta maior oscilação postural, independente do grupo avaliado. Além disso, verificou-se que não houve diferença nas oscilações 
corporais entre os judocas e o grupo controle em testes estabilométrcos estáticos.
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RESUMO

A atividade física é fundamental para o desenvolvimento e manutenção da saúde. Tem-se observado um crescente aumento dos adeptos da 
prática da corrida. Dentre benefícios adquiridos por essa prática, podemos citar: controle do peso corporal, aumento da densidade óssea, 
diminuição da pressão arterial, melhora do perfil lipídico e insulínico, melhora da autoestima e autonomia e bem-estar geral. O objetivo deste 
estudo foi analisar a ocorrência de lesões em corredores fundistas da cidade de fortaleza. Os participantes foram selecionados aleatoriamente em 
eventos de corrida de rua, assessorias esportivas e centros de treinamento da cidade de fortaleza. Foram submetidos a um questionário composto 
por 13 perguntas objetivas referentes às variáveis desta pesquisa. Foram submetidos ao estudo 77 indivíduos do sexo masculino e feminino com 
idades entre 20 e 62 anos, sendo 57,1% homens e 42,9% mulheres, com maior prevalência para indivíduos de faixa etária de 20 a 26 anos, 23,4%. 
A ocorrência de lesão foi de aproximadamente 50%. O tipo de lesão com maior prevalência foi à distensão muscular. O segmento anatômico mais 
acometido foi o joelho com aproximadamente 21% de ocorrência. Não houve diferença significativa em relação a gênero onde 47,7% dos homens 
relataram lesões e 51,5% das mulheres foram acometidos por lesões nos últimos 8 meses. Maior prevalência de lesões foi observada na faixa 
etária de 57 a 62 anos, 100%. Os sujeitos que treinam com orientação profissional foram os mais acometidos com 53,8%. Os sujeitos com tempo 
de prática maior que um ano tiveram maior prevalência de lesões 58,3%. Maior ocorrência foi observada nos sujeitos que treinam entre 31 a 60 
minutos por dia, 58,3%, que treinam 3 vezes por semana 54,5%, com volume semanal entre 11 a 20 km, 63,6% relataram ter sofrido lesões nos 
últimos 8 meses. Concluiu-se que a incidência de lesões em corredores fundistas é alta e os fatores associados analisados nesta pesquisa estão 
diretamente relacionados à ocorrência destas lesões.
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RESUMO

Considerando o envelhecimento humano enquanto um processo inexorável e peculiar a própria vida, que ao apresentar aumento em sua 
expectativa numérica nas sociedades contemporâneas demanda atenção diferenciada à sua dimensão qualitativa, fazendo com que a oferta de 
práticas de exercícios à população situada na terceira idade tenha como foco não mais a geração do resultado de viver mais, mas sim de viver 
melhor. Diante deste contexto, a pesquisa em tela teve como objetivo mensurar a percepção de bem-estar e qualidade de vida em 30 (trinta) 
mulheres idosas a partir de 60 anos, todas voluntárias, sedentárias há pelo menos 6 meses, clinicamente saudáveis e não acometidas por 
limitações cinético-funcionais. As idosas foram submetidas a um programa de exercícios físicos aeróbios específicos em 2 centros de serviços em 
fitness, localizados em 2 bairros na cidade do Rio de Janeiro, respectivamente nas zonas sul e oeste. As mensurações destas percepções foram 
feitas antes da 1a. sessão de treinamento e ao final do período de treinamento, utilizando para isso a aplicação do instrumento de auto-
preenchimento denominado SF-36 na versão brasileira, composto de 8 (oito) domínios que são: Capacidade Funcional (CF); Limitação por Aspectos 
Físicos (LAF); Saúde Mental (SM); Aspectos Sociais (AS); Aspectos Emocionais (AE); Dor (DR); Vitalidade (VT) e Estado Geral de Saúde (EGS). O 
programa de treinamento aeróbico teve duração de 2 meses com 3 sessões semanais e sem interrupção, e foi desenvolvido segundo diretrizes 
específicas para esta faixa etária. Os resultados encontrados apresentaram alterações positivas nos 8 domínios do instrumento para todas as 
participantes, revelando uma percepção positiva em relação à qualidade de vida nessas mulheres, representando assim que programas de 
exercícios de natureza aeróbica, são de baixo custo, fácil aplicação e monitoramento e podem agregar valor à vida de pessoas nessa faixa etária, 
por propiciar ganhos na autonomia funcional nas AVD’s, independência e socialização, todas estas sendo consideradas demandas críticas para as 
pessoas nesta faixa etária.
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Título: PERFIL ANTOPOMETRICO DE JOGADORES AMADORES DE FUTEBOL 295

RESUMO

O futebol vem conquistando milhões de praticantes a cada ano em diversos continentes, por ser um esporte simples de ser praticado e 
economicamente acessível a todos. Os principais objetivos de uma avaliação da aptidão física é quantificar variáveis que serão influenciadas pela 
pratica da modalidade e acompanhar modificações orgânicas provocadas pelo treinamento sistêmico através de medições periódicas das variáveis 
fisiológicas. O conhecimento prévio do atleta e de fundamental importância para que seja identificado qualquer contraindicação e realização dos 
testes. O objetivo do presente estudo foi obter os valores do Índice de Massa Corporal (IMC), Relação Cintura Quadril (RCQ), e Percentual de 
Gordura (%G) de jogadores de futebol amador divididos em cinco posições sendo goleiro, zagueiro, lateral, meio-campo e atacante. Participaram 
deste estudo, 40 jogadores de futebol do sexo masculino de um clube de futebol situado na zona norte do estado do Rio de Janeiro pertencentes à 
categoria de juniores (sub 20), com média de idade entre 18 e 16 ±1,73 anos. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados uma trena 
metálica da marca SANNY, para dobras cutâneas, um compasso cientifico da marca CESCORF com precisão de 0,1 mm, para a massa corporal uma 
balança mecânica FILIZOLA com precisão de 0,1 kg, para a estatura um estadiômetro cientifico da marca SANNY com precisão de 0,1 cm, o cálculo 
do IMC foi feito com a fórmula de QUETELET, o RCQ calculado pela divisão da circunferência de cintura pela circunferência do quadril e a % de 
gordura calculada com o protocolo de POLLOCK e WILMORE (1993). Após a aplicação da avaliação antropométrica, foi identificado o perfil do 
grupo de jogadores e separado cada um em sua posição de jogo e dividindo as médias encontradas destes valores em três eixos sendo: IMC, RCQ e 
%G. As análises dos dados obtidos através dos testes realizados foram interpretadas mediante estatística descritiva com interpretação dos 
resultados em valores percentuais, médias e desvios padrões. De acordo com os dados obtidos, as médias dos resultados foram para atacantes 
8,70 %G, 24,90 IMC, 0,84 RCQ, para os goleiros 5,12%G, 22,60 IMC, 0,80 RCQ. Para laterais os resultados foram 7,12 %G, 23,42 IMC, 0,85 RCQ. No 
caso dos jogadores de meio campo os percentuais obtidos foram 9,26 %G, 25,62 IMC, 0,82 RCQ. Já os zagueiros 8,33%G, 24,55 IMC, 0,84 RCQ. Os 
jogadores do meio campo possuíram um maior índice de IMC e %G. Aparentemente, por serem atletas responsáveis pela ligação da defesa para o 
ataque, durante uma partida sendo necessária uma maior atividade aeróbica devido sua permanente solicitação, logo necessitando de um maior 
%G como fonte energética. Mesmo com maiores índices, o RCQ dos meios de campo foi menor que o dos atacantes, sendo caracterizado menor 
risco de doenças coronarianas.
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RESUMO

A profissão de agente comunitário de saúde (ACS) surgiu no Brasil em 1991 sem nenhuma regulamentação profissional e nem qualificação, com a 
função de diminuir a mortalidade materna e a desnutrição infantil que vinha acontencendo em número crescente na região nordeste. No entanto, 
somente em 2002 foi criada sua legislação, que teve sua revogação vogada em 2006  para que ajustes pudessem ser realizados. Cada ACS é lotado 
em uma unidade de Saúde da Família (USF), pertencente a uma equipe de saúde, desta ESF sendo  responsável por uma micro área cuja população  
não deve ser superior a 750 pessoas. Possui como uma das principais funções envolver a comunidade nas atividades realizadas pela ESF sendo 
assim um elo entre os mesmos. É por meio deste profissional que os dados, as informações sobre os usuários e moradores, os problemas de saúde 
da comunidade, as situações de risco das famílias nela residentes são levantados. Esta pesquisa tem a intenção de comprovar a importância do 
trabalho do ACS junto à equipe da USF, sendo ele peça fundamental para a continuação do cuidado com a população da localidade.  O objetivo da 
pesquisa foi analisar o perfil de criança de até 1 ano de idade em uma Unidade de Saúde da Família do Distrito Sanitário I da cidade do Recife-PE e 
a contribuição do agente comunitário neste processo. O trabalho foi realizado em conjunto com uma determinada equipe da ESF na comunidade 
de Santa Terezinha na cidade do Recife-PE, no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Foram analisados os resultados fornecidos por cada 
ACS e consolidado junto à enfermeira da unidade, com o objetivo de um melhor acompanhamento das crianças de 0 a 1 ano de idade, sendo este 
instrumento conhecido e denominado de SSA2 ( Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área) pertencente ao SIAB ( Sistema de 
Informação da Atenção Básica) é um que relatório mensal  entregue pelo ACS ao enfermeiro responsável pela equipe  de saúde da família, onde 
constam dados do acompanhamento das crianças de até dois anos de idade, gestantes, hipertensos, diabéticos, portadores de Tuberculose, 
hanseníase entre outros dados, que foram coletados através de analise desta ficha, onde a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob a 
numeração do CAAE 55940116.2.0000.5640. Forama valiadas 571 crianças no períoodo entre janeiro 2015 a janeiro de 2016. Foram obtidos os 
seguintes resultados,: nasceram 45 crianças vivas;  45 pesadas ao nascer; 03 tinham peso corporal menor que 2,500kg;  242 com idade de 0 a 6 
meses; 108 em aleitamento exclusivo; 120 em aleitamento misto; 571 menores de 1 ano;  555 com vacinas em dia;  439 pesadas, e 0 desnutridas. 
Verificou-se que 6,7% das crianças nasceram com peso inferior a 2,500 Kg, 44.7% em aleitamento materno exclusivo, 55.3 em aleitamento misto, 
42%  eram menores de 6 meses, 58% maior de 6 meses, 97,2% com vacinas em dia, 76,88 pesadas e 0% desnutridas. Conclusão: Sabemos que as 
atribuições do ACS é desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população descrita pela ESF, desenvolvendo ações 
educativas permanentes com as famílias com o objetivo de promover a saúde e prevenir doenças de acordo com o planejamento da cada equipe. 
Com esses dados,  conclui-se que o ACS é uma peça chave para o sucesso na promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde da 
comunidade no qual esta inserido, sendo seu trabalho fundamental e indispensável para que tais índices sejam atingidos, sendo o elo entre a 
comunidade e a USF.
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Título: A MULHER E OS DESAFIOS DO SÉCULO XXI: O COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 297

RESUMO

A mulher do século XXI apresenta diferenciais em relação a figura feminina do período do descobrimento do Brasil. Desde a colonização, o papel 
da mulher brasileira transcorre através de funções às vezes excêntricas, às vezes humilhantes e até desumanas. Muitos foram os avanços da 
mulher na sociedade, no entanto, a violência ainda persiste como um dos problemas mais graves enfrentados pela classe. Esta divide-se entre o 
estereótipo da mulher moderna e o enfrentamento de situações como violência física e sexual, exclusão social e cultural, privação de liberdade, 
impossibilidade de acesso à educação e à saúde. A Organização Mundial da Saúde reconhece a violência doméstica como um problema de saúde 
pública por afetar a integridade física e a saúde mental do agredido. Inúmeros são os estudos sobre a violência que vitimiza a mulher, revelando 
consequências devastadoras para a sua saúde física e mental, aumentando o risco, a longo prazo, da manifestação de outros problemas de saúde 
como dores crônicas incapacidade física, abuso de drogas, e álcool e, principalmente a depressão. Este trabalho teve por objetivo delinear os 
motivos que propiciam a violência doméstica contra a mulher. Trata-se de uma revisão da literatura com abordagem descritiva realizada nas bases 
de dados LILACs e ScieLO através da Biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 20 artigos em português publicados entre 2003 e 2013, 
tendo como questão norteadora os fatores que incitam a violência contra a mulher. A violência doméstica é um fenômeno de difícil detecção que 
comumente ocorre em um ambiente privado. É complexa, por envolver fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos, exigindo a 
compreensão da mesma sob o ponto de vista de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, culturais, dentre outros, desencadeado por 
desigualdades de poder nas relações afetivas, sociais, políticas, econômicas e religiosas que efetivamente a favorecem. Sabe-se que a violência 
ocorre em todas as classes sociais e que as queixas nas delegacias ocorrem em maior número em pessoas com baixo nível de instrução, tanto por 
parte da vítima como do agressor, estimando-se que a classe com maior escolaridade, muitas vezes, busca outros setores para resolver o 
problema, como médicos, advogados, familiares, entre outros. Nos papéis sociais impostos a homens e mulheres, reforçados pela cultura 
patriarcal, a  violência é resultante da soma de pequenas violências cotidianas ou institucionais que transcorrem habitualmente na família, ensino, 
religião e ambientes de trabalho, que por sua vez, suscitam desequilíbrios que afetam a paz social, as relações interpessoais, a qualidade de vida 
da família, a segurança da mesma, o rendimento escolar e a educação dos filhos, a igualdade de direito entre os gêneros e o desenvolvimento, 
tanto pessoal como social, dos envolvidos, acarretando inclusive em dependências e delinquências a partir de um processo de reprodução de 
violência como modelo para crianças e adolescentes vitimizados, direta ou indiretamente. A criação de campanhas educativas públicas, 
entretanto, não episódicas, são necessárias e fundamentais para que as mulheres em situação de violência tenham conhecimento dos 
instrumentos de proteção e, assim, possam  reconhecer e exercer seus direitos, fundamentadas em políticas públicas transversais que valorizem a 
equidade entre os gêneros. Ao mesmo tempo, também é importante estimular as discussões acerca da problemática da violência contra a mulher, 
buscando a sensibilização, mobilização e a participação da sociedade na construção de ações públicas para resolução dessa questão. Práticas 
assistenciais diferenciadas associadas ao conhecimento e fundamentadas na escuta sensível promovem orientações personalizadas, subsídios 
técnicos para o atendimento integral e holístico da vítima, colocando-a como protagonista das ações para a definição seu destino,  
proporcionando à mulher a expressão da violência sofrida.
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RESUMO

O tema desta pesquisa foi o cuidado prestado pelo enfermeiro ao cliente com câncer em fase terminal na oncologia pediátrica, pois quando o 
tratamento para a obtenção da cura é inalcançável, as metas do cuidar devem ser reforçadas e medidas devem ser tomadas para um morrer com 
dignidade. A questão norteadora do estudo foi: quais são os cuidados paliativos para a criança terminal a base de sua assistência? O objetivo Geral 
foi descrever os cuidados prestados a criança com câncer em fase terminal. Como objetivos específicos, determinou-se: descrever os cuidados 
paliativos realizados pelo enfermeiro na criança com câncer em fase terminal e descrever os cuidados orientados a família para a criança com 
câncer em fase terminal. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem metodológica qualitativa de natureza exploratória, com o propósito 
de elucidar a questão referente ao tema abordado de acordo com os resultados obtidos em pesquisas literárias. A busca bibliográfica foi realizada 
na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e os critérios de inclusão para seleção dos textos foram: artigos publicados em 
periódicos brasileiros, de língua portuguesa, sobre manejo e cuidado da dor em crianças em fase terminal; publicações entre os anos de 2009 a 
2014. Os descritores utilizados a conhecer: enfermagem oncológica; oncologia pediátrica; cuidados paliativos. Tal estudo contribuiu para o 
entendimento de que o enfermeiro que atua em cuidados paliativos deve desempenhar os seus cuidados a partir de uma visão humanística e 
subjetiva, pois apesar da impossibilidade de cura a relação com o cliente não deixa de existir, seus cuidados vão muito além de anamnese, sinais 
vitais, administração de medicamentos, esclarecimento quanto os procedimentos entre outros. O despertar para o cuidar de uma maneira que vai 
além dos conhecimentos adquiridos em nossa formação,  sem ignorar que a busca de conhecimento deve ser continua, principalmente em uma 
área em que os avanços com relação ao tratamento são cada vez mais inovadores e que também trazem conforto e alívio da dor para essa 
clientela que faz bastante uso desses paliativos para um morrer com dignidade. Entendemos que, para um morrer com dignidade, a questão dor 
deve estar bem resolvida, porém as questões familiares também são de suma importância e as vontades dessa cliente devem ser ouvidas e 
observadas por todos, tanto pela equipe multidisciplinar, quanto os familiares, também é função do enfermeiro ajudar nestas questões, mas é 
claro que sem caráter pessoal e sim de escuto terapia e papo terapia. Pecam alguns profissionais por entender que o cuidado paliativo é de suma 
importância somente em tratamento terminal e alguns artigos visam somente esse cuidado como fundamental somente em fase terminal, o que 
gerou discordância do grupo, pois entendemos o cuidado paliativo como um cuidado essencial que se faz necessário desde o inicio do diagnóstico, 
e um atenuante significativo na diminuição do uso de alguns medicamentos para controle da dor em alguns casos e confirmamos nosso 
entendimento quando conhecemos a equipe de cuidados paliativos do setor de onco-hematologia do Hospital dos Servidores do Estado. A partir 
do exposto entendemos a importância do profissional de enfermagem no entendimento da morte e das fases do luto, assim como a importância 
das nossas funções e no se doar em todos os níveis desta palavra, respeitando nossa ética e individualidade dos nossos clientes, aprendendo a 
separar o pessoal do profissional no limiar correto, para não influenciar nosso posicionamento mediante aos cuidados prestados a este cliente.
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RESUMO

O trabalho do docente do ensino superior é caracterizado de forma geral por atividades acadêmicas e administrativas. Além das demandas, os 
docentes da graduação de enfermagem devem se manter atualizados não somente sobre questões voltadas para a educação, mas também 
voltadas para a profissão enfermagem, levando-os a participar de eventos, seminários, e congressos, entre outrOS, o que ocorre muitas das vezes 
sem apoio financeiro da Instituição de ensino, gerando mais um ônus a este trabalhador. Todas estas questões podem gerar desgaste e 
adoecimento do docente. A categoria docente é uma das mais expostas aos ambientes conflituosos e de alta exigência de trabalho. Nesta 
perspectiva, o estudo teve como objetivos analisar os danos relacionados à saúde dos docentes de enfermagem e discutir as implicações dos 
danos à saúde dos docentes para a saúde do trabalhador. Para essa pesquisa, optou-se por realizar um estudo com delineamento transversal e 
abordagem quantitativa, realizado nas Escolas/Faculdade de Enfermagem, das Universidades Públicas situadas no Estado do Rio de Janeiro.  Para a 
coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Avaliação dos Danos Relacionados 
ao Trabalho (EADRT), que faz parte do Inventário de Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA). Foram adotados como critério de inclusão; sujetiso 
da pesquisa seriam somente docentes enfermeiros. Como critério de exclusão, definiu-se que não seriam avaliados os docentes enfermeiros 
afastados por licença para capacitação, qualificação ou por licença médica/ especial/prêmio. Participaram do estudo 132 docentes atuantes na 
graduação, pós-graduação Lato ou Stricto Senso, pesquisa, extensão com cargo administrativo ou não. Foram obedecidas em todas as etapas do 
estudo as exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de Pesquisas em seres humanos. A coleta de dados foi 
realizada após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ (CAAE: 
24421113.6.0000.5238). Os dados dos questionários foram digitados em uma planilha eletrônica, sendo realizada verificação de erros e 
inconsistência, com análise dos dados realizada através do programa SPSS versão 18.0 for Windows. Através deste estudo, observou-se que os 
docentes têm adoecido tanto fisicamente quanto psicológica e socialmente. No que tange a saúde do trabalhador é alarmante ter em média 
47,7% dos docentes apresentando algum tipo de dano físico; 22,7% apresentando algum fator dano social; e 26,5%, apresentando algum tipo de 
dano psicológico.  Isto significa que os docentes estão em processo de adoecimento e atuando em suas atividades laborais. É preciso que as 
universidades adotem medidas de prevenção e de promoção da saúde, evitando assim novos casos de adoecimento e o agravamento dos casos 
existentes.
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RESUMO

As praias são um ambiente em que o homem utiliza em diversas formas de lazer. No entanto, muitos microrganismos patogênicos podem 
contaminá-las podendo causar inúmeras doenças. A poluição dos ecossistemas costeiros é um problema mundial, onde a utilização de praias
impróprias para atividades recreativas pela população, associada ao aumento da carga de esgotos domésticos, preocupa os ambientalistas em 
razão da possibilidade de expor a doenças as pessoas frequentadoras dessas águas. Os microrganismos do grupo coliforme são os principais 
indicadores de contaminação fecal pelo fato de estarem presentes em abundância nas fezes de animais de sangue quente. A praia do Araçagy é 
uma das mais frequentadas da Ilha de São Luís, trata-se de uma praia que oferece serviços de bar e restaurante, sendo ainda uma das poucas que 
permite acesso de veículos à areia incentivando um movimento intenso de veículos nos finais de semana. Nesse contexto a qualidade 
microbiológica dessa praia localizada na área metropolitana de São Luís (município de São José de Ribamar/MA) foi o tema deste estudo. Para esse 
intuito foi realizada a colheita da água de quatro pontos da praia (Pontos 1, 2, 3 e 4 -distância entre os pontos de 400 m), no período da manhã 
entre 8h e 11h30min. As coletas foram feitas de forma asséptica, em frascos de vidros (capacidade 500 mL) devidamente esterilizados, 
acondicionados em caixa térmica e encaminhados para o Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São Luís. Adentrou-se o corpo 
hídrico aproximadamente 5 metros da margem e a coleta da água foi realizada com o frasco a 50 cm de profundidade, com o mesmo contra a 
corrente (coletou-se 500 mL; 250 mL necessários à análise e o restante, utilizado como eventual contraprova). Para análise das amostras utilizou-
se o método dos tubos múltiplos, utilizando séries de cinco tubos. O cálculo do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais (Ct) e coliformes 
fecais ou termotolerantes (CT) tomou por base a semeadura de três séries de 5 tubos utilizando as diluições 100, 10-1 e 10-2 em Caldo Lactosado 
Simples, contendo tubos de Durham invertidos, incubados em estufa a 35 ±0,2 °C durante 24-48 horas; para CT a temperatura foi de 44,5 ±0,2 °C. 
As amostras analisadas apresentaram valores de NMP de Coliformes totais/100 mL de 460; 460; 2400 e 2400, respectivamente para os Pontos 1, 
2, 3 e 4. Análises de coliformes termotolerantes para o uso de recreação de contato primário deverão obedecer a padrões de qualidade de 
balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA n° 274/2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros, segundo a Resolução CONAMA N° 357/2005. Seguindo este enquadramento, os valores diagnosticados nas 
análises deste estudo, nenhum dos quatro pontos encontram-se dentro dos padrões especificados nesta mesma resolução, pois os resultados para 
coliformes tolerantes foram todos >200 NMP/100 mL. Contudo, para considerarmos a praia IMPRÓPRIA para banho teríamos que realizar um 
estudo com pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. Apesar do pouco número de amostras, 
observou-se de acordo com os resultados laboratoriais em comparação aos padrões da Resolução CONAMA nº 357/05 e outros estudos recentes 
realizados nas praias da capital, que a praia do Araçagy é uma das praias da Ilha que possuem balneabilidade não ideal devido aos índices 
insatisfatórios de coliformes termotolerantes. Esgoto in natura ou carreamento destes contaminantes pelo escoamento pluvial podem ser 
considerados a origem dessa contaminação. Dessa forma, é importante deixar claro que a contaminação das águas das praias pela descarga de 
esgotos domésticos pode representar um risco à saúde dos banhistas e frequentadores desses ambientes de lazer, sendo as crianças e os idosos ou 
indivíduos com baixa imunidade, os mais susceptíveis a exposição a bactérias, vírus e protozoários.
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RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças infecciosas que mais afetam o ser humano, ocorrendo em todas as populações, com 
particular impacto em mulheres de todas as idades. As ITUs representam as infecções bacterianas mais frequentes durante a gravidez. Apesar de 
relativamente benignas na mulher não grávida, as infecções urinárias constituem uma complicação potencialmente grave durante a gravidez, 
estando associadas à morbimortalidade materna e perinatal significativas. O presente estudo teve como objetivo relatar dois casos clínicos de 
parturientes que tiveram ITU durante a gestação, em hospital privado em Castanhal-PA, e as implicações ocasionadas pela infecção, bem como 
destacar o papel da Enfermagem no tratamento e prevenção da ITU. A presente pesquisa, caracteriza-se como um estudo descritivo em forma de 
relato de experiência realizado com duas parturientes com infeção do trato urinário, em hospital privado em Castanhal-PA durante o período de 
agosto a outubro de 2015, presenciados no estágio da disciplina Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher e Neonato. De acordo com os 
dados coletados o resultado foi: A primeira parturiente era uma primípara de 22 anos, com idade gestacional (IG) de 38 semanas, apresentava 
infecção do trato urinário (ITU) e internou no hospital com óbito fetal. A segunda parturiente primípara de 23 anos, IG de 33 semanas com ITU, 
obteve um parto normal e prematuro, consequentemente o recém-nascido teve complicação no nascimento. Conclui-se que o diagnóstico 
precoce e o tratamento da ITU são imprescindíveis durante o pré-natal para assegurar segurança da gestante e do feto, podendo assim concluir a 
gestação com o nascimento de um recém-nascido (RN) saudável e a termo. O presente artigo tem o objetivo de relatar casos clínicos de 
parturientes que tiveram ITU durante a gestação, em hospital privado em Castanhal-PA, e as implicações ocasionadas pela infecção, bem como 
destacar o papel da Enfermagem no tratamento e prevenção da ITU. Trata-se de um estudo descritivo em forma de relato de experiência realizado 
com duas parturientes com infeção do trato urinário, em hospital privado em Castanhal-PA durante o período de agosto a outubro de 2015, 
presenciados no estágio da disciplina Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher e Neonato. De acordo com os dados coletados o resultado 
foi: A primeira parturiente era uma primípara de 22 anos, com idade gestacional (IG) de 38 semanas, apresentava infecção do trato urinário (ITU) e 
internou no hospital com óbito fetal. A segunda parturiente primípara de 23 anos, IG de 33 semanas com ITU, obteve um parto normal e 
prematuro, consequentemente o recém-nascido teve complicação no nascimento. Conclui-se que o diagnóstico precoce e o tratamento da ITU são 
imprescindíveis durante o pré-natal para assegurar segurança da gestante e do feto, podendo assim concluir a gestação com o nascimento de um 
RN saudável e a termo.
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RESUMO

Atualmente, o consumo de drogas é considerado um problema social e de saúde pública de ordem mundial. Por muito tempo, acreditava-se que o 
uso abusivo de drogas e a dependência química eram fenômenos restritos ao universo masculino. Atualmente, entende-se que o consumo de 
substâncias, sejam elas ilícitas ou lícitas, ocorre em todos os grupos sociais, englobando mulheres, homens, adolescentes, idosos e, até mesmo, 
crianças não existindo, portanto, a ocorrência desse fenômeno em um único grupo social ou em uma faixa etária exclusiva. No caso das mulheres, 
essa “carga social” é permeada pelas construções de gênero na sociedade. Estudos apresentados na literatura apontam para uma possível 
tendência à “igualdade de gênero” no consumo de drogas, o que, tem sido justificado devido a mudanças no estilo de vida das mulheres, 
ocorridas, sobretudo, no século passado. O fato de que as mulheres constituem um subgrupo vulnerável ao consumo de drogas, principalmente de 
pedras de crack, vem se tornando visível nas últimas décadas. Em pesquisa de abrangência nacional realizada pela FIOCRUZ em 2013, estima-se 
que, no Brasil, existam cerca de 370 mil usuários de crack, com proporção expressiva de mulheres engajada em trabalho sexual ou troca de sexo 
por dinheiro (55%). Outros estudos apontam para uma prevalência de mulheres adultas jovens, em idade economicamente ativa, e com baixa 
adesão das usuárias aos serviços de saúde especializados, devido à generalização da abordagem de tratamento, que não levam em consideração 
as necessidades específicas femininas. Diversos autores têm relatado a ocorrência de danos individuais e sociais à saúde materno-infantis 
causados especialmente no que tange ao uso de crack. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento de um grupo de mulheres 
universitárias sobre os efeitos teratogênicos do crack e sua percepção sobre a atuação dos profissionais de enfermagem na educação sobre o 
tema. Foi realizado um estudo exploratório de abordagem quantitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista estruturada. Após 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA- RJ (Protocolo: CAAE 40599314.1.0000.5284),foram entrevistadas 123 mulheres a partir de 
18 anos de idade que concordaram em participar do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo garantido o 
anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 6 questões sociodemográficas e 4 questões fechadas sobre o tema, 
elaboradas pelos autores. A coleta dos dados foi realizada entre agosto de 2015 a abril de 2016 no campus da UNESA-Niterói(RJ), e os resultados 
obtidos foram organizados em planilhas Excel e analisados por meio de tabelas de frequência. No que se refere à caracterização da amostra 
estudada, a maioria das participantes encontravam-se na faixa etária de 18 a 25 anos (45,5%), solteira (63,4%), e 33% já havia engravidado, tendo 
curso superior incompleto (91,9%), encontrando-se empregada formal (41%) ou desempregada (43,9%). Identificou-se que 75,6% (n=93) 
desconhece a forma de comercialização do crack, e que apenas 1,6%(n=2) acredita que seja seguro para o bom desenvolvimento do embrião e do 
feto que a gestante use a substância “crack” durante a gravidez. Ainda assim, 32%(n=39) desconhece os efeitos teratogênicos do crack.  Ao serem 
questionadas se já haviam sido orientadas sobre os riscos do uso de crack e outras drogas ilícitas durante a gestação, apenas 24,4%(n=30)  
responderam positivamente, sendo que somente 7(23,3%) destas mulheres foram orientadas por um enfermeiro. Conclui-se existe conhecimento 
sobre a droga, porém falta orientação sobre os efeitos teratogênicos do seu uso. Verificou-se também que o enfermeiro ainda exerce pouco a 
competência de educar a mulher. Sugere-se, portanto, ampliação da participação da enfermagem nas atividades de promoção da educação sobre 
tema em saúde da mulher e da família, sendo esta habilidade desenvolvida desde sua formação acadêmica.
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RESUMO

O papilomavírus humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns que atingem homens e mulheres. Atualmente, mais 
de 200 espécies de papilomavírus já foram descritas pela comunidade científica, dentre elas, 120 espécies estão relacionadas à infecção em 
humanos, sendo que 36 podem infectar o trato genital. O HPV esta relacionado a aproximadamente 95% dos casos de câncer cervical. Estudos 
evidenciam que a maior incidência do HPV e do câncer do colo de útero (CCU) é em adolescentes, pelo fato destes não possuírem conhecimento 
do vírus e das medidas preventivas. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo verificar o conhecimento de adolescentes escolares sobre 
o HPV. Para tal, foi realizado um estudo do tipo descritivo transversal com 83 estudantes do sexo feminino de escolas públicas da cidade de 
Belém/Pará. Os critérios de inclusão da amostra foram: pertencer ao 3º ano do ensino médio; ser do sexo feminino; ter idade entre 15 a 21 anos; 
aceitação em participar da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada através de um 
questionário anônimo, auto-preenchível, pré-codificado, constituído de perguntas objetivas de múltipla escolha, referentes a questões 
socioeconômicas, comportamento sexual (vida sexual, multiplicidade de parceiros sexuais e a prática de relações sexuais sem uso do preservativo), 
tabagismo, álcool e o conhecimento sobre HPV e CCU. Para formar o banco de dados os questionários foram tabulados utilizando-se o programa 
Excel (Microsoft®) e o programa Biostat 5.0. Foi realizada a estatística descritiva (frequências absoluta e percentual) para a análise dos dados com 
objetivo de descrever os fenômenos estudados. O estudo adotou todos os procedimentos éticos preconizados pela Resolução 466 de 12 de 
dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Sáude (CNS). A pesquisa detectou que 71,08% das adolescentes não possuíam qualquer informação 
sobre o HPV e nem sabiam como se prevenir do mesmo, 92,78% relataram desconhecer qualquer relação existente entre HPV e CCU. O presente 
estudo evidenciou que os adolescentes pesquisados desconheciam informações importantes referentes ao HPV, tais como seu modo de 
transmissão e medidas preventivas, assim como sua participação na gênese do CCU. Sendo assim, estratégias devem ser adotadas para 
resolutividade de tal problemática, dentre elas atividades de educação em saúde nas escolas com o enfoque adequado a faixa etária, e com uma 
linguagem simples e apropriada, visando difundir informações a cerca do HPV e sua prevenção.

Saúde

EnfermagemVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 300



E-mail para contato: ademir.junior@fcat.edu.br IES: FCAT

Autor(es) Yasmin Martins de Sousa; Lorena Castro Portal; Maria das Graças Carvalho Almeida; Benedito Aldo Vilar da Silva; Ademir 
Ferreira da Silva Júnior

Palavra(s) Chave(s): Leitos. Infecções hospitalares. Microrganismo.

Título: AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DOS LEITOS/MESAS DO CENTRO CIRÚRGICO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM DO PARÁ

301

RESUMO

As cirurgias são vistas como um meio de proporcionar sobrevida ao individuo ou recuperar a saúde do mesmo, porém podem ocorrer 
intercorrências durante ou após o processo, como as infecções hospitalares. A falta de limpeza adequada do ambiente e objetos em torno do 
paciente, como os colchões hospitalares/ mesas cirúrgicas, é um fator que predispõe o surgimento da infecção. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar as condições microbiológicas dos colchões de um Centro Cirúrgico de um Hospital público de ensino do Município de Belém – Pa. 
O estudo foi do tipo descritivo com abordagem quantitativa, realizado no Centro cirúrgico (CC) de um Hospital Público de Ensino da cidade de 
Belém do Pará. A coleta das amostras foi realizada nos colchões/mesa cirúrgica do CC, através de rolamento com swab umedecido em solução 
salina. Cada colchão/mesa cirúrgica passou por duas análises: uma após a desocupação dos leitos e outra após a desinfecção. Cada swab foi 
imerso em tubo contendo caldo BHI (Brain Heart Infusion) previamente identificado e processado (incubados e semeados em ágar sal manitol). O 
teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi realizado pelo método de difusão por meio da técnica de Kirb Bauer. Os resultados foram tabulados 
no Programa Excel 2010 e analisados com base na estatística descritiva. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa com seres 
humanos. Das 72 amostras coletadas, somente 1 (8%) não foi reagente a nenhum microrganismo após desinfecção. Das 71 amostras que deram 
positivo, 43 (60,5%) foram para Staphylococcus saprophyticus, 15 (21%) para Staphylococcus epidermidis e 13 (18,5%) para Staphylococuus 
aureus. Com relação a resistência a antimicrobianos, o S. saprophyticus foi resistente a Vancomicina em 35 amostras (81%), o S. epidermidis a 
Azitromicina em 12 amostras (80%) e o S.aureus resistente a Penicilina em 10 (76%) amostras. Na literatura atualizada sobre esta temática, ainda 
faltam indicadores microbiológicos que estabeleçam as condições dos colchoes para a sua reutilização. Faz-se necessária atenção especial quanto 
ao controle da contaminação ambiental na unidade de centro cirúrgico envolvendo a limpeza dos colchoes e mesas cirúrgicas, visando diminuir a 
vulnerabilidade do usuário ao risco de adquirir infecções hospitalares durante o procedimento anestésico-cirúrgico, garantindo a segurança do 
paciente.
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RESUMO

Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa requer cuidados especiais com vistas a propiciar qualidade de vida e promoção de sua 
saúde. Estudos apontam que na enfermagem gerontológica há uma escassez na qualificação e apoio para os profissionais, cuidadores e familiares, 
que atuam na área. O cuidador deve apropriar-se de saberesbastante específicos,  partindo da razão de que representa o preceptor fundamental 
para promover a saúde da pessoa por ele assistida. Assim, torna-se relevante a realização de capacitações com cuidadores como forma de 
gerenciar e prestar melhores condições e preparo para um cuidado diferencial ao idoso. Justifica-se a realização do estudo, de forma a aprimorar o 
conhecimento de cuidadores de idosos institucionalizados com vistas a aperfeiçoar a assistência prestada a esta população com vistas a alcançar 
uma melhor qualidade de vida, bem-estar e promoção da ação. O objetivo deste estudo é descrever uma capacitação realizada com cuidadores 
acerca dos cuidados dispensados ao idoso institucionalizado. Trata-se, portanto, de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. A pesquisa 
foi desenvolvida em abril de 2016 em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) localizada no Município de Fortaleza - Ceará, 
durante a disciplina de supervisionado VI, referente à saúde mental. A população do estudo foi composta por 12 cuidadoras da instituição. 
Durante o curso, foram ministrada aulas seguindo as temáticas propostas pelo Manual do Cuidador do Ministério da Saúde. Sendo estes divididos 
em dez módulos. Módulos: Cuidados no domicilio para pessoas acamadas ou com limitações físicas; Alimentação saudável; Orientação alimentar 
para avaliar náuseas e vômitos; Mudança de posição do corpo; Exercícios respiratórios e adaptação de ambientes; Estimulando os sentidos/ 
vestuário e comunicação; Problemas com sono e demência; Cuidados com a medicação e maus tratos; Emergências em domicilio; Reconhecendo 
o fim e como proceder no caso de Óbito. Ao final do curso totalizou uma carga horária de 40horas/aula. Respeitou-se a Resolução 466/12 do 
CONEP. Resultados: Participaram do curso 12 participantes, do sexo feminino, com experiência em cuidar de pessoas idosas acamadas ou 
deficientes. As participantes também assumem funções que a esta inserida no processo do cuidar, quando desempenham seus papéis de esposa, 
mãe e filha, essas mulheres também vem se destacando por abraçarem mais esta atividade que requer dedicação e esforço e capacitação. Neste 
contexto, foram reconhecidos os valores de suas experiências e o envolvimento das participantes nas discussões, no reconhecimento e na busca 
de soluções para problemas que ocorrem na vida diária. Para os facilitadores, estudantes de enfermagem, a participação no curso e o contato com 
os cuidadores possibilitou sistematizar o conhecimento técnico-científico, uma vez que foi voltada para as necessidades dos idosos por estes 
assistidos, bem como forneceu conhecimento teórico para o crescimento profissional e pessoal. O procedimento realizado para projetar, efetuar e 
avaliar o curso possibilitou as acadêmicas vivenciar os requisitos essências a um educador, como: clareza de linguagem, postura, saber ouvir, 
domínio do conhecimento, articulação entre teoria e prática, dinamismo, coordenação de discussões, entre outras. O direcionamento das aulas 
seguiu com o uso da aula expositiva dialogada, apresentação de vídeos, dinâmicas de perguntas e respostas para feedback.  A certificação da 
conclusão do curso foi emitida pela universidade Estácio de Sá em parceria com uma Instituição Filantrópica do município onde se desenvolveu o 
projeto. O planejamento e execução desta forma de prática educativa promoveu aos estudantes a experiência de viver um meio pedagógico da 
formação de um curso, e a importância de educar aquele que promove a saúde diariamente em instituições de longa permanência para idosos.
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RESUMO

A assistência pré-natal compreende um conjunto de cuidados e procedimentos que visam preservar a saúde da gestante e do concepto. O objetivo 
deste Survey descritivo e exploratório foi analisar as características do atendimento pré-natal, na perspectiva de mulheres atendidas pela Rede de 
Atenção Básica de Saúde do município de Goiânia, Goiás. Os descritores foram: cuidado pré-natal; gestantes; saúde da mulher. Participaram do 
estudo 110 mulheres. Os dados foram coletados por meio de entrevista para a qual se utilizou um formulário estruturado com variáveis 
sociodemográficas, econômicas e dados obstétricos. Os dados foram registrados em um banco de dados do Programa Excel e transportados para o 
programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 14.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno 
Infantil de Goiânia, Goiás, sob o protocolo número 030/10 e houve anuência dos participantes por meio da assinatura no termo de consentimento 
livre e esclarecido. Para análise de dados utilizou-se a estatística descritiva para apresentação das variáveis sociodemográficas e econômicas, do 
perfil obstétrico e das características do atendimento pré-natal. Identificou-se que 77,3% tinham parceiro fixo; 58,2% estavam na faixa etária de 21 
a 30 anos, portanto em idade produtiva; 49,1% informaram quatro a sete anos de estudo; 50,9%. Em termos do perfil obstétrico, identificou-se 
que 74,5% eram gestantes de baixo risco e 56,9% realizaram parto por via vaginal. Entre as morbidades relacionadas à gestação, prevaleceram a 
infecção urinária (27, 3%) e a doença hipertensiva específica da gestação (20,9%). Para 87,3% das gestantes o pré-natal ocorreu na rede de 
atenção básica; 39,1% com agendamento no próprio serviço de saúde e 70% escolheram o local pela proximidade de sua residências,. O pré-natal 
foi adequado apenas para 35% segundo o índice de Kesnner modificado por Takeda. Quanto aos exames laboratoriais recomendados, incluindo o 
teste da mamãe, 60,9% das entrevistadas realizou todos os exames. Identificou-se  que apenas 41,8% realizaram ultrassonografia. Entre os 
aspectos sociodemográficos que poderão interferir no processo de assistência pré-natal, pesquisadores apontam que, principalmente, a baixa 
escolaridade materna poderá trazer prejuízos para a qualidade da assistência pré-natal e merece atenção especial dos gestores e profissionais de 
saúde. A baixa escolaridade aumenta o risco obstétrico e dificulta a adesão de mulheres ao pré-natal, o que contribui para inadequação do 
processo de cuidados no pré-natal. A avaliação do Índice de Kesnner modificado por Takeda revelou a adequação da atenção pré-natal para 
apenas 35% das participantes, denotando a importância de atentar para a necessidade de promover intervenções direcionadas para a adesão 
precoce das mulheres ao pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza a realização de uma consulta no primeiro trimestre, duas no segundo e três 
no terceiro. O início precoce do pré-natal permite o acesso a métodos diagnósticos e terapêuticos para a prevenção das possíveis complicações 
gestacionais. Em relação ao exame de ultrassonografia, embora seja um procedimento frequente durante a gravidez, o seu uso como rotina 
permanece controverso. Não existe ainda demonstração científica de que esse procedimento, rotineiramente realizado seja efetivo no sentido de 
reduzir a morbidade e a mortalidade materna e perinatal. As mulheres indicaram a necessidade de melhorar o atendimento primário à  saúde, 
apesar de a rede apresentar elevada cobertura no pré-natal. Diante disso, é preciso repensar o atendimento humanizado e o estabelecimento de 
novas estratégias que viabilizem a qualificação do trabalho oferecido pela Rede de Atenção Básica em Saúde do município de Goiânia, Goiás, 
principalmente no que diz respeito ao acesso precoce das gestantes no pré-natal, para que o momento do parto e o puerpério transcorram 
normalmente.

Saúde

EnfermagemVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 302



E-mail para contato: marcelleloureiro@gmail.com IES: UFRJ

Autor(es) Marcelle Loureiro Terra; Guilherma Dutra Vieira Machado; Gerson Luiz Marinho

Palavra(s) Chave(s): Satisfação. Usuários. Atenção primária. Consulta de enfermagem. Enfermeiro.

Título: CONSULTAS DE ENFERMEIROS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM DUAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

303

RESUMO

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como ferramenta a produção do cuidado, e dentre os profissionais que pertencem à equipe mínima 
dessa estratégia está o enfermeiro, que de acordo com as disposições legais da profissão deve realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e outros serviços. Atuando de forma a prevenir doenças e promover saúde aos usuários. Verificar a satisfação e percepção do 
mesmo sobre a qualidade da consulta de enfermagem garante a oportunidade de opinar em seu atendimento, além de levantar reflexões sobre o 
atendimento prestado pelo enfermeiro na atenção básica. O presente estudo teve como objetivos comparar e analisar a satisfação dos usuários 
atendidos em consultas de enfermeiros em duas unidades de saúde da família, além de descrever características socioeconômicas dos usuários 
nas duas USF. Este trabalho se enquadra como etapa no desenvolvimento do projeto “Satisfação de usuários nas Unidades de Saúde da Família do 
município do Rio de Janeiro”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no contexto do Programa Estímulo ao 
Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE-MS/MEC). Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa. Foram entrevistados 820 usuários 
maiores de 18 anos que procuraram atendimento na Clínica da Família Victor Valla (CFVV) e Clínica da Família Felippe Cardoso (CFFC), ambas na 
Área Programática (CAP) 3.1 na zona norte do Município do Rio de Janeiro, no ano de 2013. Os alunos de graduação de Enfermagem vinculados ao 
projeto de pesquisa supracitado realizaram as entrevistas abordando os usuários na própria unidade durante o expediente normal de serviço, 
tomando-se o cuidado para que não interferisse na rotina normal de atendimento, através de um instrumento estruturado e autorização do 
usuário por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram digitados duplamente e analisados utilizando o programa 
Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro. Foram 398 entrevistados na CFVV e 422 na CFFC. Na CFVV tem um predomínio da 
população com a faixa etária de 21 a 30 anos, já na CFFC são predominantes os usuários maiores de 60 anos. Em ambas as Clínicas, houve 
prevalência de usuários nascidos na Região Sudeste, com Ensino Fundamental, sem ocupação e com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, 
considerando o salário base de R$ 678,00 na época da realização das entrevistas. O total de 79,9% de usuários está satisfeitos com os 
atendimentos oferecidos pelos enfermeiros, porém vale ressaltar os 20,1 % de usuários que se consideram indiferente ou que discordam do 
referido atendimento. Em média 95,6 % afirmaram demorar até 2 meses para marcar uma consulta com o enfermeiro. Mais de 80% dos 
entrevistados concordam que os enfermeiros explicam-lhe e tem competência no tratamento proposto, além de ter disponibilidade para tratá-los. 
Em ambas as Clínicas, em relação ao tempo de espera, 20% dos entrevistados discordam que o enfermeiro respeita o horário de atendimentos e 
40% discordam que o usuário espera pouco para ser atendido pelo enfermeiro, mostrando que esse é o ponto de maior insatisfação dos usuários 
atendidos nas referidas Clínicas de Saúde da Família. Apesar de a satisfação ser uma variável subjetiva, conseguiu-se constatar que a variável 
tempo é a maior insatisfação do usuário, tanto a demora em agendar uma consulta quanto o tempo de espera para ser atendido. Garantir a 
satisfação do usuário é assegurar um atendimento humano, resolutivo, com qualidade e que garanta o atendimento integral do usuário no serviço 
prestado pelo profissional em todas as esferas do Sistema Único de Saúde.
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RESUMO

O ambiente de um centro cirúrgico, incluindo o ar que cerca o paciente, guarda íntima relação com as Infecções Relacionadas à Assistência a 
Saúde, podendo proporcionar focos de contato e de transmissão de agentes patogênicos. São ambientes climatizados e os sistemas de ar 
condicionado, que recirculam 90% do ar, são considerados uma importante fonte produtora de aerodispersóides e de distribuição de 
microrganismos. No caso específico de uma unidade de saúde, a qualidade do ar pode exercer uma influência direta e significativa na velocidade 
de recuperação dos pacientes e na ocorrência de infecções hospitalares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do ar em áreas internas 
de um centro cirúrgico, em um hospital público de Florianópolis-SC, mediante a análise da presença de Staphylococcus aureus coagulase positivo. 
Foram realizadas avaliações da qualidade do ar em três salas cirúrgicas de um centro cirúrgico de um hospital público localizado no município de 
Florianópolis SC. As amostras foram coletadas entre Agosto de 2015 a Dezembro/2015. Placas de Petri com Ágar Baird Parker foram expostas, 
abertas e em duplicata, em pontos estratégicos dentro das salas, em dois momentos; durante 30 minutos antes e 30 minutos após a realização das 
cirurgias. Após a coleta, por sedimentação em placa, as amostras foram acondicionadas adequadamente, transportadas até o laboratório e 
incubadas por 48 horas a 35ºC±2. Amostras de colônias compatíveis fenotipicamente com S. aureus, foram submetidas à coloração de GRAM, e 
aos testes de catalase e de coagulase. Todas as amostras analisadas demonstraram a presença de S. aureus. Das 21 amostras coletadas antes da 
cirurgia, o resultado foi o isolamento de uma média de 7,5 unidades formadoras de colônia (UFC); e das coletadas após a cirurgia, uma média de 
8,3 UFC. As colônias avaliadas resultaram em bactérias em forma de estafilococos, gram positivo, catalase positivo e coagulase negativos. A 
presença de bactérias no ar, antes do início das cirurgias, pode ser explicada pela baixa taxa de renovação do ar, mas avaliações quali/quantitativas 
mais apuradas devem ser realizadas. Apesar de todos os cuidados de assepsia, desinfecção e esterilização, os resultados preliminares do presente 
estudo, reforçam a necessidade de tais cuidados, pois a disseminação de aerossóis contaminados aumenta o risco de infecção, principalmente em 
pacientes susceptíveis. Apesar dos níveis referenciais considerados seguros ainda não estarem estabelecidos, o monitoramento do ar de 
ambientes internos hospitalares deveria ser recomendado objetivando definir quantidades aceitáveis de contaminação biológica.
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RESUMO

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia causada por uma alteração na estrutura da hemoglobina. Caracteriza-se pela ocorrência de 
falcização das hemácias e hemólise, levando à diminuição da quantidade de oxigênio que chega aos tecidos, resultando em lesão tecidual aguda e 
crônica, presente em populações de todo o mundo desde o Sul, América Central, e leste da Índia. As gestantes com anemia falciforme apresentam 
mais complicações obstétricas, hematológicas e neonatais, diferenciando as que não são portadoras da doença. A gravidez pode agravar a doença, 
com piora da anemia e aumento da frequência e gravidade das crises dolorosas e das infecções. No entanto, quando o diagnóstico é precoce e o 
tratamento é adequado, com os meios atualmente disponíveis, há significativa redução da mortalidade e da morbidade. Nesse aspecto, é 
fundamental para a eficiência do tratamento a participação e conscientização não só da gestante, mas também da família. Ressalta-se que as 
gestantes falcêmicas estão sob maior risco de desenvolver parto prematuro, sendo que 30% a 50% evoluem para o parto antes mesmo de 
completar 36 semanas de gestação e cerca de 1/3 das gestações terminam em abortamento, parto prematuro ou morte neonatal.  A mortalidade 
materna varia de 1% a 6%.  O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, na qual a coleta de dados foi realizada através da pesquisa 
científica na biblioteca virtual de saúde, indicadas nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Saúde e Scientific Eletronic 
Library Online, compreendendo artigos publicados entre 2005 a 2016, com os seguintes descritores: anemia falciforme, gestante, ação de 
cuidados. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos originais escritos em português, que abordassem a área temática de cuidados de 
enfermagem frente à gestante com anemia falciforme. O levantamento bibliográfico resultou em 29 publicações científicas, entretanto, 15 artigos 
foram excluídospor não estarem totalmente de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos. Foram selecionados 14 artigos para a 
construção do presente trabalho, com o objetivo de elaborar um plano de cuidado e assistência a gestante com anemia falciforme. Constatou-se 
que com a identificação precoce da anemia falciforme existe a possibilidade de redução de morbidade e da mortalidade materna e fetal. Em 
relação à importância do acompanhamento durante a gestação, dos artigos analisados, 33,3% constataram complicações maternas e os resultados 
perinatais negativos nas portadoras de anemia falciforme que não realizaram o pré-natal adequadamente. Conclui-se que a gravidez para uma 
mulher com anemia falciforme vem acompanhada de morbidade materno-fetal, mas os riscos podem ser minimizados se houver o 
acompanhamento pré-natal adequado. Construiu-se um plano de cuidados para gestantes com anemia falciforme, composto pelas metas de 
cuidado e as respectivas intervenções de enfermagem. Espera-se, como desfecho secundário, que ao final da pesquisa seja possível traçar ações 
gerais que contribuem para melhorar o prognóstico, materno-fetal, como principal fator a prevenção e o cuidado no tratamento imediato da 
anemia falciforme.
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RESUMO

Os cuidados paliativos (CP) são intervenções que amenizam sintomas desagradáveis, provocados pela progressão de uma enfermidade ou pela 
terapêutica proposta. Os cuidados oferecidos à pacientes sem possibilidades de cura terapêutica integram uma sugestão de assistência 
humanizada. Neste sentido, o paciente precisará ter sua dor suavizada, seu conforto priorizado e suas crenças atendidas, para que ele possa 
aceitar sua condição como um processo adequado da finitude. Para tanto, é imprescindível que todas as ações terapêuticas sejam esquematizadas 
com a participação do paciente, família e da equipe de saúde. Este estudo tem como objetivo descrever o que os artigos publicados trazem sobre 
o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos prestados ao idoso na unidade de terapia intensiva (UTI).  O método utilizado no presente estudo 
foiqualitativo e descritivo, sendo realizada uma revisão integrativa, baseada na coleta de artigos online nas bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 
acessada através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), totalizando 17 artigos. Os resultados mostram que o enfermeiro necessita valorizar os 
cuidados paliativos dentro da Sistematização da Assistência de Enfermagem e promover educação continuada para que a equipe de enfermagem 
tenha estrutura psíquica e emocional equilibrada para agir junto a estes pacientes e, os mesmos foram divididos em três eixos: cuidados paliativos, 
unidade de terapia intensiva e cuidados paliativos prestados pelo enfermeiro na UTI.  Assim foi possível conclui que é importante expandir a 
conscientização, por parte dos profissionais de enfermagem, essencialmente os intensivistas da existência dos CP, e além da necessidade em 
trabalhar continuamente a compreensão da morte como processo natural da vida e a oferta de um cuidado humanizado na proposta ao conforto 
ao paciente.  Portanto, os cuidados paliativos na UTI prestados pelo enfermeiro compreendem ações direcionadas aos pacientes críticos, em 
estágio terminal e sem possibilidades terapêuticas de cura. Para isso, precisa ter consenso entre os membros da equipe e familiares do paciente 
quanto à manutenção de terapêuticas fúteis, necessitando priorizar cuidados que possam promover alívio de desconfortos físicos e psicológicos, 
para que o paciente tenha uma morte respeitosa, digna e tranquila, com inclusão da família nesta atenção. Observa-se também que o cuidado 
prestado pelo enfermeiro é fundamental para promover o alívio, sendo importante refletir sobre as possibilidades de cuidado, procurando 
proporcionar o equilíbrio físico, mental e emocional do paciente, visando o bem estar do mesmo. Para um cuidado efetivo nas Unidades de 
Terapia Intensiva é indispensável que o enfermeiro trabalhe diretamente ou indiretamente para suprir todas as necessidades do paciente, sejam 
biológicas, físicas, sociais ou psicológicas, proporcionando desta forma um cuidado mais direcionado.
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RESUMO

A Transmissão vertical do HIV é a contaminação fetal a partir da mãe soropositiva com carga viral elevada e que não teve a oportunidade de 
receber a quimioprofilaxia para a prevenção da Transmissão vertical do HIV, proposta pelo Protocolo PACTG 076, com uso da terapia por 
antirretroviral durante a gestação e parto. Objetiva-se em conhecer os desafios encontrados pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 
ambulatório integrado ao SUS/Prefeitura de Juiz de Fora, destinado ao acompanhamento do portador do vírus HIV e do paciente com AIDS, no 
acompanhamento das grávidas soropositivas. Realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva e documental realizada no 
Serviço de Atendimento Especializado, no período de março a maio de 2016. A partir das entrevistas realizadas com os profissionais do SAE, os 
discursos foram organizados, analisados e classificados em três categorias temáticas: conhecimento do protocolo PACTG 076, dificuldades 
encontradas para sua manutenção e investigação dos casos de transmissão vertical de HIV em Juiz de Fora.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, CAAE 56282016.1.0000.5133. No ano 
de 2015, foram cadastradas 26 mulheres no período gravídico puerperal. Percebeu-se que 19,23% (n=5) estavam na faixa etária entre 21 a 25 anos 
e 30,76% (n=8) na faixa etária entre 31 a 35 anos. Na faixa etária entre 21 a 25 anos, cerca de 60,00% (n=3) estavam no primeiro trimestre de 
gestação, porém, cerca de  40,00% (n=2) foram notificadas depois do parto, e em 25,00% (n=2)  estavam sem tratamento prévio. E na faixa etária 
entre 31 a 35 anos, cerca de 75,00% (n=6) estavam no primeiro trimestre de gestação, sendo que em 12,50% (n=1) o período da notificação foi 
realizado após o parto, o que reduz as chances de sucesso da quimioprofilaxia da TV HIV apenas na hora do parto. As demais notificações 87,50% 
(n=2) já estavam em tratamento no SAE, com o uso de antirretroviral. As entrevistas foram transcritas e organizadas em três categorias, a partir 
dos objetivos propostos: a aplicabilidade do Protocolo com a oferta do antirretroviral fornecido pelo SAE ás gestantes, durante o pré-natal, o parto 
e ao recém-nato; as dificuldades encontradas pelos profissionais da SAE, para a manutenção do Protocolo de ações de prevenção e como se dá a 
investigação da transmissão vertical do HIV, no município de Juiz de Fora/MG. Ter o conhecimento do Protocolo PCTG 076 é aplicar na prática 
ações confiáveis, a partir de evidências científicas sólidas, de profilaxia da transmissão vertical do HIV em gestantes, minimizando os riscos de 
transmissão do HIV para o feto/Recém-nascido. Pôr em prática as ações do referido protocolo é garantir a redução do contágio vertical do HIV. 
Durante a entrevista realizada com os profissionais do SAE, foi perguntado acerca do conhecimento e aplicabilidade do Protocolo PACTG 076. No 
SAE em Juiz de Fora, o tratamento da gestante é iniciado na décima quarta semana, com o uso dos antirretrovirais Zidovudina, Lamivudina, 
Lopinavir e Ritonavir. Quanto à investigação dos casos de transmissão vertical de HIV em Juiz de Fora pelos profissionais entrevistados, destaca-se 
a inexistência de um comitê de investigação, o que fragiliza o monitoramento da transmissão vertical do HIV. Concluiu-se que os maiores desafios 
para a prevenção desse tipo de transmissão envolvem a falta de planejamento familiar, questões sociais e, sobretudo, a ausência de um comitê 
local que atue na investigação da transmissão vertical.
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RESUMO

O aleitamento materno exclusivo é recomendado para  crianças até seis meses de vida, sem a introdução de qualquer outro tipo de alimento ou 
líquido, por ser capaz de suprir todas as suas necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas. Diversos fatores contribuem para a introdução 
de alimentos e líquidos antes dos seis meses de idade, ocasionando o desmame precoce, apesar das recomendações do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde. Existem vários motivos que levam ao desmame precoce, como a falta de orientação e informação, o nível 
socioeconômico, a falta de apoio familiar (principalmente do cônjuge), os problemas mamários, o retorno ao trabalho, a influência da mídia, a 
forte vinculação da mama ao apelo sexual, além da falsa percepção das mães quanto à qualidade e quantidade de seu leite. Objetivou-se neste 
estudo identificar a prevalência do desmame precoce nas crianças menores de seis meses de idade atendidas na USF Mangueira, localizada no 
Município do Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, transversal e de abordagem 
quantitativa, a coleta de dados foi realizada na Unidade de Saúde da Família Mangueira, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho (PE). 
A população foi composta por todas as mães de crianças com até seis meses de idades cadastradas e atendidas na Unidade de Saúde, e a amostra 
foi composta pelas mães  que não mantiveram o aleitamento materno exclusivo, sendo constituída por 29 nutrizes de crianças com idade entre 
zero e seis meses. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas estruturadas, sendo aplicado um questionário formulado pelas autoras, 
contendo perguntas abertas e fechadas, onde as pesquisadoras leram e registraram as respostas das genitoras. Os dados foram categorizados e 
digitados no programa Microsoft Excel 2010. Após a correção de eventuais erros de digitação, foi iniciada a análise e interpretação dos resultados, 
com uma abordagem descritiva das variáveis e a caracterização da população estudada. A pesquisa teve início após a aprovação do projeto pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 48308915.8.0000.5640). Como principais resultados, 59% das crianças 
menores de seis meses já estavam completamente desmamadas. Destas, 29,4% foram desmamadas com apenas um mês de vida. Quase a metade 
(44,8%) já havia ingerido água e 41,3% já tomaram outro tipo de leite além do leite materno. Com relação a outros alimentos, 24,1% havia comido 
feijão e frutas e 20,6%  biscoitos recheados. Identificou-se que ocorre desmame precoce nas crianças menores de seis meses de vida na Unidade 
de Saúde da Família de Mangueira, apesar das mães terem recebido orientações sobre AM durante o pré-natal e as consultas de puericultura pela 
equipe de saúde multidisciplinar. As causa do desmame são múltiplas, e podem sofrer influências das características socioculturais e do ambiente 
onde as famílias vivem. Ainda percebe-se que o consumo de outros líquidos, em especial água e chás, continua presente na rotina das crianças 
menores de seis meses, além do consumo precoce de outros alimentos, chamando atenção o consumo daqueles considerados inadequados para 
esta faixa etária, o que deve ser alvo de medidas educativas por parte da equipe multiprofissional de saúde.
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Título: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM ANEMIA FALCIFORME: COMO INTERVIR? 306

RESUMO

A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que apresenta sintomas dolosos a o paciente. Diante disso, os sinais e sintomas 
apresentados nos prontuários, quando analisados, permitem o entendimento sobre a doença e possibilitam formas de melhorar o tratamento dos 
pacientes em questão, por meio da realização dos diagnósticos e intervenções de enfermagem. Objetivou-se delinear os diagnósticos de 
enfermagem relacionados aos pacientes com anemia falciforme em tratamento; traçar intervenções de enfermagem no âmbito dos pacientes com 
anemia falciforme; construir uma cartilha educativa como estratégia de orientação. Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório com 
abordagem quantitativa. A coleta de dados secundários foi proveniente de 26 prontuários clínicos de pacientes em tratamento e monitoramento 
no hemocentro de Aracaju no período de março a abril do ano de 2016. Houve um predomínio de sujeitos na faixa etária entre 25 a 40 anos 
(38,5%) e em relação à cor autodeclarada, predominou-se a cor parda (46,2%), seguida da cor negra 42,35%. Em relação à presença de úlceras de 
perna identificou-se um quantitativo de 09 pacientes (34,6%). Já sobre a ocorrência de crise álgicas, frequentes em pessoas com AF, percebeu-se 
que os 26 pacientes tiverem essa complicação (100%). Em relação a presença de quadro infeccioso, 19 (73%) pacientes com AF apresentaram 
algum tipo de infecção. A complicação clínica de febre ocorreu em 18 (69,2%) dos pacientes, e apenas um desses teve AVC. Sobre a dactilite, 
verificou-se a ocorrência em 18 pacientes (69,2%). E o priapismo ocorreu em apenas oito (30,7%) pacientes. Notou-se relatos de outros sintomas 
de complicações clínicas, tais como: hematose em MMII e MMSS, trombose e desgaste ósseo. Foram traçados os principais diagnósticos de 
enfermagem, tais como: dor aguda, perfusão tissular periférica ineficaz, integridade tissular prejudicada, risco de desequilíbrio na temperatura 
corporal, hipertemia, risco de infecção, intolerância à atividade, risco de atraso no desenvolvimento, integridade de pele prejudicada, risco de 
baixo autoestima, ansiedade, mobilidade física prejudicada, Interação social prejudicada, distúrbio na imagem corporal. Foram definidas as 
intervenções de enfermagem para cada diagnóstico, permitindo a identificação do perfil dos pacientes com anemia falciforme e as condutas de 
enfermagem para a melhora do quadro clínico e do conforto dos pacientes em questão. Constatou-se que, para que os pacientes falcêmicos 
tenham uma melhora nos sintomas da doença e tenham uma qualidade de vida boa, torna-se necessário que os mesmos sejam orientados sobre a 
doença e os seus respectivos tratamentos. A orientação citada deve fazer parte do trabalho realizado pelos profissionais de enfermagem, os quais 
através deverão fornecer informações sobre o autocuidado, sobre a higiene, sobre os horários das medicações, sobre a ida frequente aos médicos, 
sobre a participação de programas de triagem realizados pelos hemocentros cujo intuito é esclarecer dúvidas das famílias e dos próprios 
pacientes, através da realização de práticas da educação em saúde. Deste modo, como desfecho primário, o presente estudo desenvolveu um 
folder educativo para os pacientes com AF e familiares.
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RESUMO

O presente estudo tem com linha de pesquisa e área predominante: história da enfermagem. O interesse pelo estudo surgiu durante discussão 
acerca de situações de infecção e seu surgimento, quando se abordou a historia de vida de Florence e seus achados. Assim buscou-se 
aprofundamento acerca de estudos realizados por Florence Nightingale referentes a situações relacionadas a momentos de guerra, o que levou a 
identificação de registros acerca da morte de feridos em períodos de guerra e por infecção derivadas de outras doenças. Neste sentido, seguiu-se 
em busca de compreender como Florence em período onde ainda não se mencionava a epidemiologia e seus estudos, conseguiu realizar o 
levantamento das mortes ocorridas no hospital de Scutari na cidade de Turquia. Desta forma tem-se como objetivo descrever o que a identificação 
de ocorrências de morte por infecções, no período de 1854-1855, de feridos de guerra proporcionou a sociedade. Trata-se de uma pesquisa de 
cunho histórico-social, que tem com fontes: documentários em vídeo extraídos da web com as palavras “Diagrama da Rosa”, e registros escritos 
referentes ao trabalho de Florence acerca do período proposto, bem como imagens.  Os dados encontrados passaram por uma pré-seleção para 
observação do atendimento ao objetivo proposto, assim tendo como critério de inclusão de dados o interesse pelos trabalhos específicos 
relacionados a dados estatísticos. Após leitura, os dados  separados após leitura, e síntese, sendo posteriormente convertidos em três categorias 
que foram as seguintes: Investigação – nesta primeira categoria foram separados dados referentes a quantitativos de infecções identificados nos 
pacientes das situações de mortes inerentes a situações de guerra. Na segunda categoria identificada como: Recurso de linguagem – foram 
reunidos os recursos utilizados para transcrever e realizar o levantamento de mortes identificadas. Na terceira categoria, aqui entendida como: 
Solução - foram reunidas as atitude e decisões tomadas por Florence  para redução do numero de mortes por infecção de feridos de guerra. 
Concluímos que Florence Nightingale  utilizou de ferramenta dá área de ciências exatas para identificar, separar e solucionar situações da área de 
saúde, uma qvez que tais ferramentas são eficazes para visualizar e realizar a leitura das mortes ocorridas por ferimentos e por outros tipos 
infecção que se apresentavam no hospital de Scutari. Desta forma, Florence conseguiu demonstrar a necessidade de se instaurar mudanças nos 
hospitais de campo, para redução de situações de morte por infecção, o que culminou em realização de alterações de cunho sanitário á época, 
que possivelmente repercutiram em vários outros locais até os dias atuais.
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RESUMO

No Brasil, o aumento da taxa de envelhecimento populacional tem representado sérios problemas para a sociedade. Desse modo, há uma 
necessidade crescente em organizar políticas públicas para a adequação ao novo perfil demográfico da população, considerando serviços que 
atendam as peculiaridades da assistência aos idosos. A população idosa é vulnerável as ocorrências de queda, o que constitui um importante fator 
relacionado a qualidade de vida, devido ao fato de ser a maior causadora de comprometimento físico e até mesmo de morte destes indivíduos. 
Diante desta perspectiva, é necessário que as equipes de enfermagem, estejam preparadas para atender aos idosos de acordo com as suas 
necessidades. Torna-se também necessário o adequado dimensionamento de pessoal das equipes de enfermagem, sobretudo, das equipes de 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O dimensionamento de pessoal realiza o provimento de pessoal em enfermagem, cálculo de 
pessoal de enfermagem, dotação de pessoal de enfermagem, estimativa de pessoal de enfermagem e tem por finalidade atender, direta ou 
indiretamente, às necessidades de assistência de enfermagem da clientela. Objetivou-se verificar se as ILPI de Aracaju possuem dimensionamento 
de profissionais de enfermagem adequado, identificar quais os fatores que contribuem  para o risco de quedas em idosos e a elaborar de um 
protocolo para prevenção de quedas. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, de abordagem exploratória, realizado em 2 ILPI do município 
de Aracaju,  no período de outubro a novembro do ano de 2015. Para a  coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada, visando a 
identificação fatores de riscos de queda, opiniões profissionais, qualificação dos mesmos e infraestrutura das ILPI. Os dados foram analisados 
utilizando o programa Microsoft excel, por meio de frequências absolutas e relativas. Para a análise qualitativa foi utilizada a técnica de análise de 
conteúdo, realizando-se a categorização das variáveis separando-se as falas por similaridade de significado. Para o cálculo de dimensionamento de 
pessoal, utilizou-se a constante de Marinho. A amostra do estudo foi composta por 9 (100%) profissionais de enfermagem, dentre eles 2 (22,2%) 
eram enfermeiros e 6 (66,6%) técnicos e 1 (11,1%) auxiliar de enfermagem. A ILPI1 contem 64 idosos assistidos e ILPI2 43, que devem ser 
categorizados quanto ao grau de dependência. Grau de Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária de 8 
horas/dia; Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno e Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 
idosos, ou fração, por turno. Realizou-se o cálculo de dimensionamento pessoal para cada instituição e observou-se a grande deficiência de 
profissionais para demanda de institucionalizados, comprometendo a assistência de enfermagem, aumentando o risco de quedas. O calculo foi 
realizado avaliando o grau de dependência dos idosos em ambas instituições, onde a ILPI1 apresentou como grau de dependência I , 36 idosos , 
grau de dependência II , 25 idosos, grau de dependência III, 3 idosos , já a ILPI2, apresentou como grau de dependência I, 11 idosos, grau de 
dependência II, 18 idosos , e grau de dependência III, 14 idosos. Aplicou-se na fórmula de acordo com as horas de enfermagem, finalizando com o 
quadro de pessoal. Constatou-se que na ILPI1 o quadro de pessoal adequado seria de 19 Enfermeiros e 37 auxiliares ou técnicos de enfermagem. 
Na ILPI2 o quantitativo ideal de pessoal seria de 18 Enfermeiros e 37 auxiliares ou técnicos de enfermagem. Evidenciou-se que o quantitativo de 
profissionais, de acordo com a demanda de idosos institucionalizados, está fora dos padrões preconizados pela Portaria 73/2001. Constatou-se 
também a inexistência de um protocolo de prevenção de quedas, deste modo, o presente estudo desenvolveu um protocolo com a finalidade de 
reduzir a ocorrência de quedas em idosos institucionalizados e os danos decorrente
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RESUMO

O estímulo da mídia, indústrias farmacêuticas, profissionais de saúde e até mesmo da população em geral para a compra de medicamentos 
estimula sua aquisição excessiva, e isso gera seu acúmulo nas residências. Por si só esta prática pode resultar em risco, já que muitas vezes estes 
itens não são armazenados em condição ideais, interferindo nos princípios ativos e ação dos mesmos. Mas também, estes medicamentos, sejam 
eles sobras de tratamentos ou uma segurança frente a uma possível doença futura, muitas vezes acabam não sendo utilizados até o seu 
vencimento, resultando em um resíduo que exige atenção. Apesar disso, o descarte inadequado é realizado pela maioria das pessoas, e isso se dá 
principalmente por falta de informação e de divulgação sobre os danos causados pelos medicamentos ao meio ambiente, assim como por carência 
de postos de coleta. Visando minimizar este problema ,foi disponibilizado na Faculdade Estácio Cotia um ecoponto para descarte adequado de 
resíduos medicamentosos, e o presente trabalho teve como objetivo monitorar os resíduos descartados neste, mais especificamente focando em 
comprimidos, cápsulas e drágeas, também avaliando a adesão da população local a este tipo de iniciativa. Para isso, o ecoponto foi mensalmente 
monitorado entre agosto de 2015 e maio de 2016, com os comprimidos, cápsulas e drágeas sendo diferenciados, quantificados e classificados 
quanto à classe terapêutica e data de validade. Neste período foram coletados 1991 itens: 82 capsulas gelatinosas, 31 pastilhas, 1866 
comprimidos. Do total que pode ser avaliado 90% se apresentaram fora do período de validade. Foram observados medicamentos com vários 
tipos de ação terapêutica, porém, os tipos mais comuns foram anti-hipertensivo (25,2%), vitaminas e suplementos minerais (12,6%), antibióticos 
(10,2%), analgésicos (9,6%), anti-concepcionais (6%), anti-inflamatórios (5,5%), broncodilatadores (5,4), anti-ácidos (4,5%), anti-histamínicos 
(0,9%). Já em termos de avaliação temporal, foi observada uma tendência de aumento no descarte de resíduos no ecoponto de acordo com o 
progresso do semestre, sendo observada uma acentuada queda no final deste. Este padrão foi mais claramente notado para comprimidos, que 
corresponderam à maioria dos resíduos descartados, enquanto que para cápsulas e drágeas o padrão apresentou uma maior oscilação, 
provavelmente em decorrência do menor número de itens associados à estas categorias. Este padrão geral observado pode ser diretamente 
relacionado à flutuação observada na população normal da faculdade e indica o uso do Ecoponto por estes indivíduos, reforçando sua importância 
não só pela contribuição no descarte adequado de medicamentos, mas também pela conscientização a respeito do tema. Pesquisas sobre o efeito 
dos fármacos em sistemas aquáticos revelam que antibióticos, antineoplásicos, hormônios sexuais e outros são extremamente impactantes para 
algas e peixes e sugerem efeitos também para seres humanos.
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RESUMO

A tuberculose, doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, afeta principalmente os pulmões, e também 
podem ocorrer em outros órgãos do corpo. É provavelmente a doença infecto-contagiosa que mais mortes ocasiona no Brasil. Estima-se ainda que 
aproximadamente 30% da população mundial esteja infectada, embora nem todos venham a desenvolver a doença. O bacilo de Koch é
transmitido pelas gotículas eliminadas pela respiração, através de espirros e pela tosse. Tosse por mais de duas semanas, produção de catarro, 
febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento são os principais sintomas da tuberculose pulmonar. Nos casos mais 
graves, o paciente pode apresentar escarro com sangue. A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) tem excelente eficácia na redução das formas 
mais graves da doença (tuberculose do sistema nervoso, pulmonar disseminada, óssea). A detecção precoce é muito importante para diminuir os 
casos de proliferação. É preciso dar início imediato do tratamento e avaliação dos contactantes. É imprescindível que o tratamento seja concluído 
para que não cause resistência dos bacilos aos medicamentos. Embora essa doença seja tão antiga que quase se confunde com a própria história 
do homem, mantém-se como importante problema de saúde pública. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde  (OMS) decretou estado de 
emergência mundial pelos altos índices de incidência e mortalidade existentes, principalmente em países com baixos níveis sócio-econômicos. Este 
estudo tem como objetivo caracterizar a população de pacientes acometidos por tuberculose nos anos de 2010 a 2015 no município de Niterói, no 
Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem metodológica quantitativa, que teve como cenário uma Policlínica 
Regional no Município de Niterói, Rio de Janeiro, próxima a uma comunidade com dificuldade de acesso a atendimento de saúde pública, sem 
estrutura de saneamento básico e com nivel sócio econômico baixo. A coleta de dados foi feita através de consultas ao livro de registros de 
pacientes do ano de 2010 a 2015 e comparados aos dados do DATASUS. Dos 186 casos registrados na policlínica em estudo, representou, 
aproximadamente, de 2 à 8% de todo o Estado, nos anos avaliados. Levando em consideração que esta policlínica é 1 entre 11 policlínicas que 
prestam atendimento à tuberculose no Município, trata-se de um número significativo, uma vez que o município ostentou o maior Índice de 
desenvolvimento humano municipal do RJ. A maior parte dos pacientes (59,13%) são homen,s e o grupo etário de maior acometimento é o adulto 
entre 31 e 50 anos (43,54%), e 5,38% dos pacientes acometidos eram soropositivos para o vírus HIV. Dos pacientes acometidos, 50,53% 
concluíram o tratamento ou foram curados; 31,18% abandonaram o tratamento que tem duração de 6 meses. Este período prolongado leva 
muitas vezes o paciente ao abandono do tratamento.  Aproximadamente 5% dos pacientes foram a óbito, e 6,45% foram transferidos para outra 
unidade. Conclui-se que o número de pacientes acometidos por tuberculose na unidade pesquisada predomina no sexo masculino, em relação ao 
feminino. Casos de óbitos ocorrem com maior frequência com pessoas com mais de 60 anos. Não há casos de pessoas com menos de 11 anos com 
tuberculose registrada na unidade. Há uma maior prevalência de casos no ano de 2010 e com maior índice de abandono de tratamento e óbito no 
mesmo ano. Mesmo o número de abandono ao tratamento sendo menor do que ao número de tratamento concluído e de cura, ainda sim, esse 
índice é alto, por isso é preciso investir em atividades de educação em saúde para prevenção do acometimento, bem como atividades de 
orientação e conscientização para melhorar a adesão ao tratamento e evitar abandono. Neste sentido, faz-se necessárioa a atuação da 
enfermagem nas atividades de educação em saúde e prevenção de doenças na sociedade.
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RESUMO

O uso abusivo de bebidas alcoólicas pode causar o alcoolismo - questão de saúde pública que vem preocupando todas as nações, inclusive o Brasil, 
levando o alcoolismo a ser inserido como doença no Código Internacional de Doenças (CID) como Q86 pela Organização Mundial de Saúde. Além 
do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por mulheres - grupo pouco atingido em décadas passadas - sendo responsável por acidentes de 
trânsitos envolvendo estas mulheres e absenteísmo destas ao trabalho, um outro aspecto importante a ser destacado é que o uso de bebidas 
alcoólicas durante a gravidez pode causar diversos danos ao desenvolvimento embrionário e fetal, tais como diminuição da circulação sanguínea 
placentária, baixo peso ao nascer, alterações no metabolismo fetal ou aborto, sinais craniofaciais e diversos níveis de retardo mental. Objetivos: 
identificar o conhecimento de mulheres sobre os efeitos da ingestão de álcool na estação; propor ações educativas envolvendo este tema para 
orientação em saúde da mulher no período pré-concepção e gestacional. Método: estudo exploratório de caráter quantitativo. O cenário foi a 
Universidade Estácio de Sá (campus Niterói-RJ). Os sujeitos foram 99 mulheres. Para a coleta de dados, utilizou-se uma entrevista estruturada, a 
qual foi realizada após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Resultados: a análise dos dados coletados 
permitiu identificar desconhecimento das mulheres sobre o assunto e reduzida participação do profissional de enfermagem na orientação destas 
mulheres.Quando questionadas se consideravam que a ingestão de bebidas alcoólicas seria segura para o desenvolvimento embrionário e fetal, 
sem acarretar qualquer dano, aproximadamente 97% das mulheres entrevistadas responderam negativamente, entretanto, surpreendentemente, 
apenas 19% do total de mulheres entrevistadas sabia afirmar que não existe quantidade mínima segura para ingestão de qualquer tipo de bebida 
alcoólica durante a gestação, e aproximadamente 60% das entrevistadas não tinham qualquer conhecimento sobre os danos causados pelo uso de 
bebidas alcoólicas durante a gestação. Mais de 70% das entrevistadas afirmaram conhecer a definição sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF, 
atualmente designada como Transtornos do Espectro Alcoólico Fetal), porém, aproximadamente 81% do total de mulheres entrevistadas neste 
estudo não foram capazes de identificar qualquer sintoma e/ou efeito relacionado a estes transtornos alcoólicos fetais. Ao serem questionadas se 
conheciam as formas de prevenção da SAF, aproximadamente 62% relataram desconhecimento e 84% desconheciam qualquer forma de 
tratamento para estes transtornos. neste estudo foi constatada a existência de um amplo desconhecimento sobre os sintomas dos transtornos do 
espectro alcoólico fetal – conjunto de danos causados pela ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação - em nossa amostra populacional, 
ressaltando a necessidade do incentivo ao aumento da participação do enfermeiro no contato direto com a paciente nas atividade educativas do 
dia a dia, assim como no desenvolvimento de campanhas educativas para divulgação pelos meios de comunicação. Conclusão: necessita-se 
aumentar a divulgação destes danos à saúde em campanhas educativas promovidas pelas instituições de saúde e maior participação do 
profissional de enfermagem na educação deste público-alvo.
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RESUMO

A Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem objetiva facilitar e ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, por meio de políticas 
públicas voltadas para promoção, prevenção e recuperação da saúde masculina dentro dos princípios do SUS (sistema ínico de saúde). Estas ações 
buscam romper os obstáculos que dificultam os homens de frequentar as unidades de saúde. Historicamente, o homem ainda é visto como 
provedor da família e a preocupação com os cuidados em saúde sempre foram de responsabilidade da mulher. Objetivou-se neste estudo 
identificar os fatores que impossibilitam o homem a procurar atendimento na Estratégia de Saúde da Família do Município de Lagoa de Itaenga, 
Pernambuco. Foi realizado um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, na Unidade de Saúde da Família Progresso, localizado 
no bairro de São Sebastião, comunidade do Matadouro, no Município de lagoa de Itaenga-PE. A população alvo foi composta por todos os homens 
com idade entre 25-59 anos cadastrados na USF. A amostra foi por não probabilística, de conveniência, sendo entrevistados 150 indivíduos. Para a
coleta dos dados foi utilizado um questionário próprio, formulado pelos autores, com perguntas fechadas, sendo aplicada no domicílio do homem, 
após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. A análise dos resultados foi realizada através de inserção em dupla entrada no 
software Microsoft Excel for Windows 2010 onde os mesmos foram analisados estatisticamente, por frequências absolutas e relativas. Utilizou-se 
um questionário próprio, formulado pelos autores, que foi aplicado na sala de espera da unidade de saúde e nas residências, após assinatura do 
TCLE. A pesquisa somente teve inicio após a aprovação pelo CEP da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 48319215.4.0000.5640.). Identificou-se 
que a maioria dos homens era jovem, com idade entre 31 a 40 anos, e com o ensino fundamental incompleto (38%). Eram ainda provenientes de 
famílias de baixa renda e com baixo nível cultural; 66,0% declarou que só procura atendimento em caso de doença, e 95,3% não teve 
impedimento de acesso ao serviço. Quase a metade (41%) não procurou atendimento porque não se sentia doente, e 40,0% alegou que o horário 
de funcionamento da unidade coincide com o horário de trabalho; 49,7% relatou que não sente confiança na equipe multiprofissional. Verificou-se 
que a maioria dos homens avaliados referiu ter boa saúde e, por fatores diversos, fatores culturais, não dão a devida atenção à prevenção de 
doenças. A baixa escolaridade, a baixa renda e o desemprego levam os indivíduos a executarem trabalhos braçais, e a saúde só se torna alvo de 
preocupação quando estão impossibilitados de exercerem suas atividades laborais. Na amostra estudada, é importante destacar que além de só 
procurarem o serviço se estiverem doentes e o horário de funcionamento do posto não ser condizente com seu horário de trabalho, os usuários 
não se sentem à vontade com a equipe de saúde para expor suas necessidades. É importante que os profissionais procurem estratégias a fim de 
dissolver este preconceito. Os serviços de saúde ainda encontram dificuldade em reconhecer a demanda masculina em relação às suas 
necessidades, e a forma de organização dos mesmos ainda é um fator impeditivo. No entanto, este é um cenário que deve passar por mudanças, 
em especial na Estratégia Saúde da Família, pois o homem também deve ser considerado um estrato da sociedade frágil, vulnerável e carente de 
assistência.
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RESUMO

Apesar da melhoria das coberturas vacinais observada no Brasil, uma parcela das crianças continua sem ser vacinada adequadamente, mesmo em 
locais com ampla disponibilidade dos serviços de saúde. Após ampla revisão de vários estudos de avaliação da cobertura vacinal e dos fatores 
relacionados à não vacinação, desenvolvidos no mundo e no Brasil, observa-se que relacionam tal fato a uma série de fatores de risco para a não 
vacinação, destacando-se: baixa renda, residência em área rural, extremos de idade materna, maior número de filhos, baixa escolaridade materna, 
maior número de moradores no  domicílio, residência há menos de um ano na área, falta de conhecimento acerca das doenças preveníveis por 
imunização, dificuldades de transporte, conflitos trabalhistas motivados pela perda de dias de trabalho para o cuidado com os filhos, ausência de 
seguro-saúde e presença de doenças na criança. Os objetivos gerais da pesquisa foram: descrever os fatores responsáveis pela não atualização do 
calendário vacinal em crianças de 0 a 10 anos atendidas na Unidade Básica de Saúde Perpétuo Socorro no Município de Macapá/Amapá no ano de 
2012. Os objetivos específicos foram caracterizar o perfil social e econômico do responsável pela criança com o calendário vacinal desatualizado; 
Quantificar o número de crianças que se encontram com o calendário vacinal desatualizado; Relacionar os imunobiológicos que frequentemente 
aparecem com esquema vacinal incompleto. A metodologia utilizada foi exploratória, descritiva e quantitativa. A coleta destes dados ocorreu na 
fila de espera para a sala de vacina, por não ter uma sala disponível para que pudesse ser feito individualmente. A técnica de coleta de dados 
utilizada na pesquisa foi entrevista a partir de um roteiro contendo perguntas abertas e fechadas dirigidas aos responsáveis legais das crianças que 
se enquadraram nos critérios de inclusão da pesquisa.  A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, onde obteve a autorização para 
execução através do protocolo CEP/SEAMA nº 022/2012. O estudo foi realizado com 300 crianças com idade de 0 à 10 anos, atendidas na sala de 
vacina da Unidade Básica de Saúde do Perpétuo Socorro no Município de Macapá no Estado do Amapá durante o período de Julho à Setembro de 
2012. De acordo com os resultados obtidos, ao que se refere aos responsáveis das crianças atendidas na sala de vacina, foi evidenciado que 95% 
eram do sexo feminino, dos entrevistados 37% tinham entre 26 a 30 anos, quanto à escolaridade 40% cursaram o ensino fundamental ou médio, 
quanto a vida conjugal 38% vivia em união estável, 42% tinham como profissão dona de casa, e na religião 72% eram católicos, em relação à 
moradia 75% tinha casa própria, e 74% residem em Macapá, do total 30% tinha apenas um filho, os imunobiológicos que mais apresentaram 
atraso foram: 17% a vacina Poliomielite e 16% a vacina Pneumocócica. E com 31%, o motivo principal do atraso das vacinas foi casos de doença da 
criança. Este trabalho demonstra que, há um elevado índice de crianças com a vacinação em atraso principalmente com as vacinas que são 
administradas aos dois meses de idade, o destaque neste trabalho foi que à maioria das crianças têm pelo menos duas vacinas em atraso, 
ocorreram ainda casos de terem até quatro vacinas em atraso. Nas vacinas em atraso o maior índice foi à poliomielite (17%), pois o esquema é de 
três doses, a qual deve ser administrada antes de completar um ano e dois reforços após um ano de idade, dentre os motivos pelos quais ocorreu 
o atraso, 24% relataram não ter tempo para cumprir o calendário vacinal em dia.
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RESUMO

A formação da identidade docente faz parte de um processo  de construção contínua, de um sujeito historicamente situado de acordo com seu 
modo de ser e estar, não é entendida como um dado adquirido ou produto, porque é um percurso que necessita de tempo, estímulo, 
aprimoramento, ousadia, reflexão, ação, amorosidade e, sobretudo formação e de estágio e espera-se que esta não esteja restrita a racionalidade 
técnica e sequer a um espaço de neutralidade. O programa de estágio atualmente esclarece que a teoria e a prática são eventos indissociáveis, 
como práxis, que possibilita um conjunto de vivências significativas do ambiente acadêmico e do trabalho. Portanto, o objetivo deste estudo foi 
Investigar sobre a importância do estágio na formação da identidade docente de estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Enfermagem. Optou-se pela abordagem metodológica quanti-qualitativa, de cunho humanista, apropriando-se de um estudo 
descritivo-exploratório. A coleta de dados foi realizada através de um questionário semi-estruturado autoaplicável contendo dados 
sociodemográficos e uma pergunta norteadora. A análise dos dados foi realizada por categorias, o que possibilitou a articulação das respostas. 
Participaram deste estudo 120 estudantes, sendo que 54,16%, tem entre 21 e 30 anos, 42% com 17 e 20 anos, há a predominância do gênero 
feminino com 86,66%. A maioria dos estudantes (94,16%) considerou o estágio extremamente importante na formação profissional para a 
docência, pois possibilita a vivência, o exercício da prática e da teoria, ou melhor, a inserção no contexto profissional. Podemos depreender que o 
estágio faz parte do componente curricular coligado às disciplinas, favorecendo a construção significativa de aprendizagem, seja na observação ou 
na imitação de bons modelos e referenciais, experiência em campos de estágio ou lembranças de sua história de vida, enquanto estudante. A 
vivência de estágio precisa ser dialogada e refletida, caso contrário, não terá cumprido o seu papel formativo. Desta forma, o estudante-estagiário 
é o protagonista de seu processo de formação, dessa forma desenvolve competências investigativas que o possibilita compreender criticamente e 
de forma atuante, a realidade na qual está situado. A partir da vivência do estágio o estudante passa a ser co-responsável e protagonista de seu 
processo de formação e o professor como gestor de ambientes de aprendizagem e articulador do processo de aprendizagem. O estágio é 
compreendido como um recurso de formação da identidade profissional e considerado como um diferencial na organização curricular de um curso 
por privilegiar uma atitude teórico-prática e crítico-reflexiva. Esse relevante momento formativo, o estágio curricular, pode, assim, constituir-se 
em rica experiência, capaz de projetar rumos para a humanização de alunos historicamente situados e contribuir para que construam 
conhecimentos, habilidades, competências e valores, saberes centrais e necessários para a sobrevivência em um mundo cada vez mais complexo.
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RESUMO

A infecção hospitalar (IH) representa atualmente uma preocupação não somente dos órgãos de saúde competentes, mas um problema de ordem 
social, ética e jurídica em face às implicações na vida dos usuários e o risco a que estes estão submetidos. A infecção hospitalar atualmente é 
considerada um problema de saúde pública mundial. Ela se caracteriza pela manifestação de patologias adquiridas no intervalo entre a internação 
até momentos após a alta. Caracterizar e controlar as Infecções Hospitalares no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Público de ensino 
da Região Norte. Trata-se de um estudo descritivo de natureza quantitativa, visando à determinação da incidência de infecções hospitalares no CTI 
adulto e traçar o perfil dos pacientes de um hospital público de ensino reconhecido pela sociedade como hospital de referência em oncologia, 
doenças crônicas degenerativas e transplantes que oferece assistência de excelência em média e alta complexidade, ensino, pesquisa e extensão. 
A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015 onde ocorreram 1.455 admissões no CTI do hospital, sendo que deste 
total, 134 pacientes foram diagnosticados e notificados com Infecção Relaciona a Assistência à Saúde (IRAS), à taxa de infecção sobre o total de 
pacientes admitidos foi de 9,2%. De acordo com as seguintes variáveis pesquisadas (sexo, idade, doença de base, local principal da infecção e 
microrganismo isolado), o perfil dos clientes pode ser descrito como: adultos do sexo masculino na faixa etária de 55 a 74 anos. A justificativa para 
um alto índice de infecção na referida faixas etárias está relacionado ao fator idade devido estes serem mais vulneráveis as infecções, podendo 
também está relacionado com o estado imunológico do paciente. A doença de base mais comum encontrada entre os pacientes foram tumor 
cerebral/SNC 23 (17,16%), câncer de Colo uterino 12 (8,96%), câncer de mama 7 (5,22%), aneurisma cerebral 7 (5,22%), leucemias, câncer de 
próstata, câncer de estômago e transplantes tiveram um percentual menor que 5% e outros 65 (48,51%) destes podemos citar: pós-operatórios, 
neoplasia de bexiga, tumor de tireoide, neoplasia de pulmão, neoplasia de faringe, câncer de fígado, insuficiência renal crônica e outros. O local 
principal das infecções teve como destaque o trato respiratório inferior e os principais agentes causadores e associados à etiologia das infecções 
hospitalares, constituindo-se em: Bacilo Gram negativo não fermentador 11 (8,21%), Pseudomonas Aeroginosa 10 (7,46%), Enterobacter sp 8 
(5,97%), Staphylococcus Coagulase Negativo 8 (5,97%), Escherichia Coli 6 (4,48%), Acinetobacter Baumannie 6 (4,48%); Candida sp não Albicans 5 
(3,73%); Klebsiella sp. 5 (3,73%) os demais microrganismo apresentaram um percentual a baixo de 3 %, vale ressaltar que houve ainda nas fichas 
de notificação de infecção hospitalar investigada, microrganismos que não haviam identificação a cerca do nome sendo classificado portanto 
como ignorado totalizando em 50 (37,31%). Assim, podemos concluir que existe uma associação entre as variáveis, local principal da infecção e 
microrganismo isolado, percebe-se que há uma relação mútua entre as taxas elevadas de infecção do trato respiratório inferior com os 
microrganismos isolados, visto que o principal habitat dos bacilos Gram Negativos são pequenas coleções de água localizadas nos equipamentos 
respiratórios utilizados como suporte para ventilação mecânica nos clientes com necessidade de aporte respiratório.
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RESUMO

Diabetes mellitus é um transtorno metabólico heterogêneo, caracterizado por hiperglicemia resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina. Há um número crescente de indivíduos diagnosticados usando insulina, o que acarreta maior geração de RSS em domicílios. Assim 
geração de resíduos nas sociedades industriais modernas é um grave problema ambiental e é responsabilidade de toda a sociedade. O objetivo foi 
verificar e descrever as formas de descarte dos resíduos de serviços de saúdes pelos diabéticos insulinodependentes com relação aos insumos 
gerados em seus domicílios. Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo, exploratório. Realizado busca de dados na Biblioteca Virtual de Saúde 
no período de 2006 a 2016. Os descritores foram: Resíduos de Serviços de Saúde, Diabetes Mellitus, Saúde Ambiental. Encontramos 981 artigos, 
utilizados 10 artigos, 3 manuais do Ministério da Saúde. O descarte inadequado de resíduos tem produzido impactos ambientais capazes de 
colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas. O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, planejamentos e implementação, a partir de bases cientificas e técnicas visando á proteção dos trabalhadores, 
preservação da saúde pública e meio ambiente. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento que 
descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos, observando-se os seguintes aspectos: identificação dos RSS, segregação, acondicionamento, 
armazenagem, transporte, tratamento, disposição final dos RSS. Indivíduos com diabetes mellitus usuários de insulina enquadram como geradores 
de RSS, uma vez que geram em seu domicílio, resíduos classificados nos grupos A (fitas reagentes), B (restos de insulina no frasco) e E (agulhas e 
lancetas), respectivamente, biológicos, químicos e perfuro cortantes, agregando as características de um resíduo gerado no ambiente hospitalar e, 
portanto, se não acondicionados e destinados adequadamente, podem causar riscos as pessoas e ao ambiente. Em pesquisa realizada com o 
objetivo de avaliar a forma de descarte das seringas e agulhas usadas na aplicação de insulina. Verificou se que, 51,4% das pessoas descartavam no 
lixo doméstico; 34,3% das pessoas responderam que colocavam em uma garrafa pet (fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde) ou em uma caixa 
e levavam para Unidade Básica de Saúde, e 14,3% das pessoas queimam no fogão. Estudo realizado em Ribeirão Preto – SP descreve 57,8% dos 
entrevistados descartam seringas em garrafa plástica e 15,4% afirmaram quebrar a agulha e descartá-la com os resíduos comuns; 53,9% dos 
usuários de insulina referiram descartar lancetas utilizadas para a realização do monitoramento glicêmico em garrafas plásticas e 23,1% descartam 
junto com o resíduo comum; 27% descarta as fitas reagentes em garrafas plástica e 61,6% descartam as fitas reagentes juntamente com o resíduo 
comum; 79,6% afirmam descartar frascos de insulina em lixo comum e 7,8% faz o descarte em garrafas plásticas. Com relação às orientações dos 
serviços de saúde sobre o descarte dos resíduos e perfurocortantes, pesquisa revela que os entrevistados foram unânimes em apontar a 
inexistência de orientações recebidas sob este aspecto. Afirmam que receberam orientações com foco nas ações destinada a implementação da 
assistência com foco na doença, e negam a existência de orientações com ênfase ao manejo dos insumos e descarte do material biológico após o 
uso. Diante de varias inadequações observadas leva-nos a discussão coletiva sobre as politicas publicas de saúde com relação a sistematização de 
orientações acerca dos riscos do manejo e descarte dos RSS em lixo comum. Assim com o intuito de oferecer segurança aos trabalhadores, 
comunidade, ambiente e cliente faz-se uso desse instrumento a necessidade de uma ampla divulgação dos cuidados para que o descarte seja mais 
correto possível evitando possíveis contaminações.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo verificar o potencial de formigas urbanas hospitalares como vetores de agentes infecciosos relacionados às 
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Foi realizado estudo bibliográfico, descritivo, exploratório, baseado em literaturas brasileiras 
de bibliotecas convencionais e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os anos de 2005 a 2015.  As infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRAS), ou infecções hospitalares, como ainda são bastante conhecidas, atualmente representam um grave problema de saúde pública no Brasil, 
uma vez que, as IRAS podem ser de origem endógenas, quando associadas à patologias de base ou agravos, nas quais a microbiota normal do 
paciente é a responsável pelo processo infeccioso; ou exógenas, quando estas ocorrem por micro-organismos que não os da microbiota do 
indivíduo, sendo sua transmissão cruzada de forma direta ou indireta, podendo a última forma ser facilitada por vetores como insetos, em especial 
as formigas. Embora as espécies de formigas consideradas como pragas sejam relativamente poucas, estudos afirmam que estas podem conferir 
muitos prejuízos para a saúde pública, pois se adaptam bem em ambiente hospitalar, conferido pela estrutura arquitetônica de proximidade a 
residências, bem como interferências climáticas, oscilações térmicas que estimulam a migração desses insetos para aparelhos eletrônicos em 
busca de estabilidade térmica e/ou embalagens de medicamentos que oferecem condições ideais para formação de ninhos, além de alimentos que 
podem funcionar como atrativo extra. Deste modo, a mirmecofauna hospitalar  vem sendo citada como importante causadora de IRAS por serem 
carreadores de micro-organismos, alguns até mesmo resistentes à antimicrobianos, representando risco potencial, devido à sua organização social 
e grande mobilidade no interior de tais ambientes, correlacionando não apenas com infecções dermatológicas e/ou processos alérgicos 
provocados pelas ferroada de seus elementos. Os resultados deste estudo apontaram que, em todos os artigos selecionados, foram descritas os 
seguintes gêneros de formiga no ambiente hospitalar, entre eles: Pheidole, Tapinoma e Paratrechina, e que tais formicídeos desempenham função 
como vetores mecânicos de micro-organismos patogênicos, como: Escherichia coli, Staphylococcus sp., Pseudomonas s. Dentre os locais avaliados,  
locais de armazenamento de resíduos, de alimentos e de medicamentos apresentaram maior incidência de formigas, sendo o controle desses 
vetores de difícil realização ao considerar sua ecologia. Diante destes relatos, conclui-se que há uma necessidade da realização de novos estudos 
para melhor conhecer acerca da microbióta da mirmecofauna hospitalar, bem como a necessidade de ação de órgãos como a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, em prol da implementação de um manejo integrado de pragas, minimizando assim, a ação de formicídeos 
no aumento de índices das IRAS.
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RESUMO

A alta incidência de lesões cariosas não tratadas e infecções periodontais, perda de elementos dentários devido a inadequada higiene oral e 
infecções causadas por prótese dentária mal higienizada são fatores preocupantes e de alta incidência no Brasil. O agravamento destas alterações 
da saúde bucal, tanto em pacientes internados em UTI quanto em indivíduos não internados da população aumenta a chance de ocorrência de 
dispersão destas infecções via corrente sanguínea e subsequente infecção do endocárdio, causando a endocardite infecciosa (bacteriana), 
condição que pode levar o indivíduo à morte quando não tratada. O estudo sobre os mecanismos de dispersão bacteriana e formação de 
endocardite a partir do agravamento de doenças infecciosas bucais mostra que é primordial ensinar a população que a higiene bucal adequada 
traz benefícios ao indivíduo, tais como a promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças infecciosas secundárias e do óbito.  A 
endocardite é uma doença infecciosa grave que envolve inflamação alojada no endocárdio mural e uma ou mais valvas cardíacas ou defeitos 
septais, podendo causar insuficiência cardíaca e outras complicações sistêmicas. Os objetivos deste trabalho, portanto, foram estudar sobre as 
formas de atuação do enfermeiro na prevenção das endocardites em indivíduos acamados (homecare e/ou UTI); e propor estratégias de atuação 
deste profissional para adequada prevenção em saúde da família e saúde pública.  Foi realizado um estudo bibliográfico nas seguintes bases de 
dados: Scielo, LILACS e BDenf através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Para identificação de publicações nestas bases, os descritores da 
pesquisa usados foram: endocardite bacteriana e enfermagem, sendo encontrados 87 textos. Foram excluídos 75 textos pela análise do resumo, 
obedecendo-se aos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos pelo grupo de pesquisa. Quatro textos foram excluídos por não ter sido 
possível o acesso aos textos completos. Após a análise dos 8 textos completos pelos autores, foram selecionados 5 textos.  Ainda foram incluídos 
textos de livros de microbiologia médica recém-publicados, totalizando 16 referências. A análise minuciosa dos textos permitiu identificar que os 
profissionais de enfermagem devem estar atentos á saúde bucal de seus pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva-UTI) e em 
homecare, cuidando para que esta higienização bucal seja rotineira, e encaminhando o paciente para atendimento odontológico (quando em 
condições de mobilidade), solicitando verificação da saúde bucal pelo dentista hospitalar, ou solicitando visita domiciliar do dentista (nestes dois 
casos para os pacientes impossibilitados de se deslocar até o consultório odontológico). Ao enfermeiro, identificou-se também a competência para 
orientar o indivíduo sobre os riscos cardiovasculares devido ao agravamento da saúde causado por inadequada higienização oral domiciliar e do 
não tratamento das periodontites (inclusive gengivites hemorrágicas) e lesões cariosas. O enfermeiro pode, portanto, se tornar eficaz na 
motivação de uma habilidade necessária, portanto acredita- se na capacidade deste profissional para transformar a realidade da saúde através da 
sua ação educativa. Conclui-se portanto que é necessário ampliar a capacitação dos profissionais de enfermagem de forma a treiná-los para 
participação em atividades educativas, inclusive em associação com profissionais de saúde de outras áreas, como médicos e dentistas. Faz-se 
necessário, também, discutir a educação preventiva interdisciplinar e principalmente seu estreito laço com a área da saúde, em especial a 
enfermagem, evidenciado assim a ampla variedade de oportunidades que este profissional de saúde poder vivenciar desde sua formação 
acadêmica, através do planejamento e da execução de práticas de educação com diferentes abordagens de ensino pertinentes à prevenção da 
endocardite ampliando a consciência da população.
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RESUMO

O aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil constitui um grave problema de saúde pública no mundo.Entre estas 
doenças, destaca-se a insuficiência renal crônica (IRC), caracterizada pela perda da função renal de maneira progressiva e irreversível. Pelo fato das 
pessoas renais crônicas sofrerem impacto na qualidade e estilo de vida devido à dependência do plano terapêutico, torna-se indispensável realizar 
estudos numa perspectiva psicossocial com vistas a analisar os sentidos dos discursos dos sujeitos do cuidado. Portanto, o objetivo deste estudo 
foi identificar os conteúdos representacionais de pacientes em situação de insuficiência renal crônica sobre saúde Optou-se por realizar um estudo 
exploratório de abordagem qualitativa, com interface com a Teoria do Núcleo Central. Participaram 100 pacientes que realizam hemodiálise em 
uma clínica em Castanhal-PA. Coleta de dados por meio de evocações livres ao termo indutor “saúde”; análise com base no quadro de quatro 
casas obtido com o software. Os resultados encontrados foram: faixa etária predominante foi entre 41 e 59 anos (37%); do sexo feminino (56%); 
casados (53%); com ensino fundamental incompleto (49%), tempo de hemodiálise entre 1 a 3 anos (45%). Foram identificados como prováveis 
conteúdos representacionais os termos centrais: bem-estar, cuidado, família, independência, viver bem. Os conteúdos indicam um sentido 
afirmativo, mas destaca-se o termo independência; essas pessoas são exatamente o contrário do termo “dito”, são dependentes do plano 
terapêutico para viver; assim, tem-se um sentido invertido, “não dito”, que pode estar representando a necessidade mais afetada pela condição de 
cronicidade.  Os conteúdos representacionais revelados (ditos) também podem revelar o não dito, que pode, assim, ser um dispositivo para o agir 
cuidativo. Há que se atentar para o efeito dos discursos, particularmente o não-dito, para a clínica do cuidado em saúde e enfermagem. Dessa 
forma, o enfermeiro poderá planejar ações que melhorem a qualidade de vida e saúde dos pacientes em situação de cronicidade, fazendo com 
que as consequências da doença sejam minimizadas.
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RESUMO

Percebe-se que as estratégias para a prevenção do câncer (CA) de colo do útero têm ganhado destaque no Brasil, visto que este tipo de neoplasia 
configura-se como um relevante problema de saúde pública no país. Umas das principais medidas para o diagnóstico precoce das lesões 
precursoras da doença é a realização do exame papanicolaou. Este exame é um método muito útil e difundido mundialmente no rastreamento do 
CA do colo do útero e é considerado como a melhor estratégia de Saúde Pública para detecção de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas. Desde 
modo, torna-se necessário orientar as mulheres sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do CA de colo do útero, através da promoção da 
saúde da mulher, utilizando-se como uma das ferramentas a educação em saúde. Objetivou-se conhecer os principais motivos que ocasionam a 
não adesão ao exame Papanicolaou em usuárias de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sergipe. Trata-se uma pesquisa exploratória do tipo 
survey de abordagem quanti-qualitativa. A coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado. Para análise de dados 
utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, distribuição de frequência e aplicação do teste qui-quadrado com nível de significância de p<0,05 por 
meio do programa IBM Statistical Package For the Social Sciences for Windows- SPSS versão 21. A amostra do estudo foi composta por 101 (100%) 
mulheres, onde 57 (56,4%) relataram não saber o que é CA de colo uterino, destas, 30 (52,3%) relataram não saber como prevenir a doença e 
apesar da resposta negativa sobre o conhecimento do CA em questão, 27 (47,4%) entrevistadas afirmaram que sabem como prevenir este tipo de 
CA. A não adesão ao exame Papanicolaou foi significativamente superior em mulheres que declaram ter vergonha, que tem baixo nível de 
escolaridade e que não sabem o que é HPV. Constatou-se que o conhecimento acerca do exame Papanicolaou, sua finalidade, sobre HPV e para 
que serve a vacina, é insuficiente na população do estudo. Demonstrou-se que os sentimentos de vergonha, medo, falta de cuidado  e aspectos 
relacionados a limitações do serviço de saúde contribuíram para que as mulheres se tornassem mais vulneráveis ao câncer cérvico-uterino, 
impedindo o estabelecimento de ações eficazes no âmbito da prevenção secundária. Sugere-se a implementação de estratégias de acolhimento e 
aconselhamento no âmbito da prevenção do CA de colo uterino no cenário do estudo, visando a redução das dúvidas e anseios das mulheres de 
forma humanizada, junto com ações educativos em saúde, fornecendo informações relevantes acerca do exame Papanicolaou e da enfermidade 
que ele previne, visando a melhora da adesão das usuárias ao exame. Concluiu-se que somente disponibilizar a realização do exame Papanicolao 
não é satisfatório, tornando-se necessário, em primeiro lugar, garantir que toda mulher tenha acesso às informações sobre a promoção da sua 
saúde, dentro da sua realidade social, buscando a construção do conhecimento e a prática de ações de prevenção dos agravos à 
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RESUMO

Atualmente, considerado como um problema de saúde pública, o câncer atinge países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Estima-se que, 
nos anos de 2014/2015, a sua ocorrência no Brasil seja aproximadamente de 576 mil novos casos, em decorrência do aumento e envelhecimento 
da população e, em paralelo da diminuição da mortalidade infantil e mortalidade por doenças infecciosas. Há multicausalidade de fatores, e não se 
restringe apenas aos fatores genéticos, sendo associado ao modo de vida dos indivíduos e sua exposição a fatores de risco. No Brasil, a estimativa 
de leucemia entre homens e mulheres é de aproximadamente 9,5 mil novos casos ao ano. Mostrando-se como uma neoplasia hematológica de 
grande significância clínica. Por ser uma patologia que progride rapidamente, o tratamento da leucemia deve ser iniciado o mais rápido possível, 
geralmente nas 48 horas após o seu diagnóstico. Tendo em vista a cronicidade dadoença, o presente estudo torna-se relevante, pois pondera 
dados socioeconômicos, o número de casos da Leucemia Mielóide Crônica e tempo entre entrada, diagnóstico e tratamento acompanhadas no 
Hospital de Hematologia e Hemoterapia do estado de Pernambuco. Demarcando assim a realidade e contribuindo com o planejamento das ações 
de maneira mais eficaz e direcionada. Objetivou-se identificar o perfil epidemiológico dos pacientes adultos e idosos acompanhados no HEMOPE 
com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica no período de 2008 a 2013. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo com 
abordagem quantitativa. Foi realizado a partir de base de dados secundários, por meio da busca em prontuários dos pacientes atendidos no 
serviço através da base de dados no Integrador do Registro Hospitalar de Câncer (IRHC). O IRHC é o sistema desenvolvido para tabulação dos 
dados dos Registros Hospitalares de Câncer de todo Brasil. A população alvo foi composta pelos pacientes adultos e idosos acompanhados no 
HEMOPE com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica. A amostra foi censitária, composta por todos os pacientes adultos e idosos, registrados 
no RHC/HEMOPE e consolidados no IRHC. Os dados dos pacientes foram categorizados por variáveis e descritos por razão e proporção em 
planilhas no programa Microsoft Office Excel 2010. Esta pesquisa foi iniciada apenas após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio do Recife (CAAE: 48319115.4.0000.5640). Foi solicitada a anuência da Instituição sede da coleta de dados 
antes de ser preenchido o questionário. A confidencialidade e privacidade dos participantes foram estritamente protegidas durante toda a 
pesquisa e após a mesma.  A maioria dos pacientes se encontrava na faixa etária de 40-49 anos (22,3%), com predominância do sexo masculino 
(57,4%) e com nível fundamental incompleto (53,0%), pertencente à raça parda (57,4%). Quanto à ocupação destaca-se os agricultores (15,84%) e 
estudante/Do lar (15,355). O tempo entre o primeiro atendimento e o diagnóstico, entre diagnostico e tratamento e entre entrada e tratamento 
em sua maioria foi menor que um mês. Evidenciou-se que apesar da doença não possuir uma etiologia definida, está associada a alguns fatores de 
risco. Em Pernambuco ocorre em populações mais susceptíveis ao adoecimento, estando relacionada ao baixo grau de escolaridade, à ocupação 
em atividades ligadas ao uso de produtos químicos, na faixa etária de 40 a 60 anos, em indivíduos do sexo masculino e da cor parda. Com a 
transição epidemiológica, ocorreu a diminuição do número de doenças infecto contagiosas e o aumento de doenças crônicas, o que representa 
alto custo aos serviços de saúde. É relevante o investimento em saúde de forma preventiva. O domínio sobre o perfil sociodemográfico de um 
grupo acometido por uma determinada doença é determinante no processo de promoção, prevenção e recuperação da saúde.
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RESUMO

A gravidez na adolescência é um evento de grande importância e relevância social. Atualmente, há um amplo questionamento sobre suas causas, 
suas consequências, seus riscos, vivências e possível problemática. O presente trabalho é um estudo exploratório e descritivo, de natureza 
quantitativa, que teve como objetivo identificar o Perfil Sócioepidemiológico das gestantes adolescentes atendidas na 3ª e 4ª Estratégia Saúde da 
Família, no município de São Francisco do Pará, nordeste paraense. Foram entrevistadas 12 adolescentes grávidas, referente ao ano de 2016. Os 
resultados evidenciam que a maioria das jovens, cerca de 09 (75%) tinham idade entre 16 e 18 anos; renda familiar de 1 a 3 salários mínimos 
(95%); ensino fundamental incompleto (42%) e ensino médio incompleto (52%); início da atividade sexual precoce, cerca de 05 (42%); faziam uso 
de algum método contraceptivo antes da gestação, cerca de 10 adolescente (83%); primigestas 10 (84%); abortos 02 (17%); gravidez não 
planejada 09 (75%); esquema vacinal completo 06 (50%); intercorrências na gravidez 11 (92%) das adolescentes entrevistadas, com números 
expressivos de casos de ITU (Infecção Trato Urinário) em 09 das entrevistadas. De um modo geral, ao analisar o cotidiano dessas adolescentes, 
usando um questionário, que resultou em assimilar a história de vida dessas jovens, com o proposito de distinguir o que levou a tais ocorrências. 
Nossas observações nos permitem afirmar que a prevalência de adolescentes que engravidam é significativamente alta, que, por suas 
peculiaridades, necessitam ainda mais de uma atenção qualificada. No grupo investigado, foi observada a baixa escolaridade, a baixa renda 
familiar, a falta de planejamento familiar que contribuem para deixá-las excluídas de possibilidades de crescimento pessoal e profissional. 
Portanto, é por estes motivos apresentados acima, que se justifica a necessidade de políticas públicas que promovam a educação sexual dos 
jovens e, na ocorrência de uma gestação, o encaminhamento das mulheres para o planejamento familiar. Assim, também é oportuna a realização 
de campanhas de esclarecimento sobre a sexualidade, a contracepção e os riscos a que se expõem as mulheres que praticam o aborto e que 
iniciam tardiamente o acompanhamento no pré-natal.
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RESUMO

Os ecossistemas aquáticos estão sujeitos a vários tipos de perturbações antrópicas que alteram a estrutura e o funcionamento destes ambientes. 
Para avaliar tais mudanças pode-se utilizar o biomonitoramento, que é uma ferramenta importante para determinar a qualidade da água através 
do uso sistemático de respostas biológicas inferidas pela presença e abundância de organismos bioindicadores. Organismos bentônicos têm sido 
amplamente utilizados como indicadores de qualidade ambiental, pois são sensíveis a vários tipos de degradação, e respondem diferentemente a 
um amplo espectro de nível e tipos de poluição. O objetivo deste projeto é realizar o levantamento de macroinvertebrados no Rio Paraíba do Sul 
(Barra Mansa, RJ, Brasil), no sentido de se averiguar os impactos ambientais causados pela ação antrópica ao meio ambiente, causando seu 
desequilíbrio. As coletas estão sendo realizadas em um ponto georreferenciado (22o32’27.3’’S – 44o10’16.4” W)   com a utilização de puçá, 
coletor do tipo Surber, peneira com cabo e armadilhas do tipo covo.  O material coletado está sendo preparado para a identificação através de 
literatura específica e posterior averiguação do índice Biological Monitoring Working Party System (BMWP) onde se determinará a tolerância das 
espécies capturadas quanto à poluição orgânica. Em relação ao procedimento de preparo e conservação das amostras, o seguinte protocolo está 
sendo utilizado: lavagem, flutuação (ou pré-triagem), triagem e identificação dos organismos. Para a identificação do material zoológico coletado, 
são utilizadas chaves taxonômicas e ou literatura especializada   Foram coletados representantes dos Filo Arthropoda (Insecta – Ephemeroptera e 
Odonota),  Mollusca (Gastropoda e Bivalvia). Tuberllaria (Planaridae); Hirudinae. A combinação dos resultados com a utilização da comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos e a aplicação do índice BMWP poderão evidenciar os impactos no Rio Paraíba do Sul, no município de Barra 
Mansa, Rio de Janeiro, Brasill
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RESUMO

O câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de 
mama continuam elevadas, e um dos motivos é porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Muito tem sido o esforço de 
profissionais da enfermagem na prevenção e no tratamento desta neoplasia e, desta forma,  a produção científica vem ao encontro da 
necessidade de instrumentalizar estes profissionais, desta forma este estudo objetivou analisar a produção científica da enfermagem brasileira 
sobre câncer de mama. Este é um estudo de revisão bibliográfica. Para nortear a pesquisa, formulou-se a seguinte questão: qual a produção 
científica da enfermagem brasileira sobre Câncer de Mama publicada entre os anos 2004 e 2014? Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados em periódicos brasileiros de enfermagem, na íntegra em português, espanhol ou inglês, no período compreendido entre janeiro de 
2004 a novembro de 2014. Como critério de exclusão, foi definido que somente seriam utilizados os artigos que  apresentavam a publicação do 
resumo. Para a coleta de dados, foi elaborado um instrumento que contemplou os seguintes itens: identificação do artigo; identificação do 
periódico, identificação dos autores; ano das publicações, objetivos dos estudos e principais considerações dos estudos. Os descritores utilizados 
na busca dos dados foram: “neoplasias da mama”; “enfermagem ginecológica”. O levantamento dos dados aconteceu no período de abril/maio de 
2015. Para a seleção dos artigos foram utilizadas a Base de Dados em Enfermagem (BDENF), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME).  Foram 
encontrados 146 estudos no total, destes 17 não atenderam aos critérios de inclusão e 4 estudos estavam duplicado, desta forma a amostra final 
desta revisão foi composta por 125 estudos. A maior parte dos artigos (16/12,8%) foi publicada na Revista Latino-Americana de Enfermagem. 
Como assunto principal, observou-se que 47 (37,6%) estudos abordaram assuntos relacionados as mulheres portadoras do câncer; 25 (20%) 
estudos abordaram assuntos relacionados à mulheres mastectomizadas; 15 (12%) estudos abordaram a prevenção do câncer de mama e 4 (3,2%) 
estudos abordaram a mortalidade por câncer de mama; 34 (27,2%) abordaram assuntos relacionados a conhecimento de estudantes, docentes, 
profissionais sobre câncer de mama, assim como assuntos relacionados a grupos de ajuda, atuação da família e fatores de risco do câncer de 
mama. Observou-se que a maior parte dos artigos publicados estavam relacionados a doença e a mastectomia. Embora muito importantes 
publicações sobre o tratamento do câncer, a percepção das mulheres quanto ao câncer e a mastectomia e o apoio da família, as publicações de 
artigos sobre as ferramentas utilizadas para a prevenção do câncer deveriam ser mais estimuladas, mostrando desta forma não só adesão da 
enfermagem às campanhas de prevenção do câncer de mama, mas também de que forma a enfermagem tem contribuído para a diminuição do 
câncer de mama.
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RESUMO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. É importante destacar que 
poucos sintomas acontecem antes que o paciente tenha perdido mais de 75% da capacidade de filtração glomerular, a partir de então, 
parênquima normal remanescente sofre deterioração progressiva e os sinais e sintomas pioram, a medida que a função renal diminui. As principais 
causas da IRC são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. O tratamento da IRC depende da evolução da enfermidade, que pode ser 
conservador, com o uso de medicamentos, dietas e restrição hídrica, ou com terapias de substituição renal, hemodiálise (HD), diálise peritoneal 
(DP) e transplante renal. Este estudo tem como objetivo descrever o conhecimento científico já produzido, sobre a qualidade de vida e o 
autocuidado do paciente em diálise peritoneal comparado com a hemodiálise. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura, com os artigos 
sendo pesquisados nas bases de dados MEDLINE, LILACS, PUBMED, BDENF e SCIELO. Dos 1896 artigos publicados entre 2010 a 2015, quinze 
estavam de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. As publicações analisadas descreveram que a qualidade de vida dos pacientes em 
diálise peritoneal e hemodiálise é similar. Faz-se necessário ressaltar que paciente em DP é o principal responsável pela qualidade de seu 
tratamento, uma vez que, o autocuidado é uma prática da pessoa para si mesma, desenvolvida por ele mesmo em seu próprio benefício, para 
manter a saúde e o bem-estar, constituindo uma contribuição pessoal e contínua. Diante do exposto, entende-se que o autocuidado é de 
extraordinária importância para a manutenção, sucesso, segurança da terapêutica e da qualidade de vida da pessoa em diálise peritoneal. E a 
associação de mais de uma doença crônica faz com que ações de autocuidado sejam ainda mais importantes para evitar complicações. Um estudo 
realizado no Brasil, mostrou que pacientes em HD tiveram aproximadamente o dobro de chance de apresentarem sintomas depressivos quando 
comparados com aqueles em DP. Os achados desse estudo permitem concluir que, a qualidade de vida do paciente em DP e HD é semelhante. Já 
em relação ao autocuidado a diferença percebida em DP foi menor que em HD. Os pesquisadores tentam esclarecer essa variável, informando 
que, possivelmente se deva a um menor prejuízo nas atividades diárias, pelo fato de que os pacientes em DP dispõem de maior tempo livre para 
realizar as atividades diárias e não sofrem tantas mudanças.
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RESUMO

Dentro das práticas da ESF, uma das estratégias prioritárias do processo de trabalho é a visita domiciliar (VD) às famílias, que constitui-se em uma 

tecnologia de interação no cuidado à saúde, sendo de fundamental importância quando adotada pela equipe de saúde no conhecimento das 

condições de vida e saúde das famílias sob sua responsabilidade. o processo de adentrar o domicílio dos usuários requer preparo, habilidades de 

comunicação, ética profissional, conhecimento dos mecanismos para prover à família uma assistência de cunho educativo, pautados em ações de 

prevenção e principalmente de promoção à saúde da população. Contudo, é preciso lembrar também que ações no domicílio implicam em 

desafios para os profissionais ao aproximar suas ações da dinâmica de vida das famílias atendidas, englobando seus aspectos culturais, sociais, 

religiosos e afetivos na maneira de lidar com questões relativas à saúde de seus membros. A visita domiciliar é realizada pela equipe da estratégia 

de saúde, no entanto o agente comunitário de saúde (ACS), é o ator principal, pois  lhe são atribuídas funções estratégicas, sobretudo relacionadas 

ao contato direto com a comunidade e integrar as equipes de saúde, isento de qualquer bagagem cultural ou técnica, específica e formação 

acadêmica.A Política Nacional de Atenção Básica preconiza a atuação de equipes da ESF para atendimento nas comunidades ribeirinhas da 

Amazônia Legal que devem auxiliar os usuários do sistema de saúde à resolubilidade dos seus problemas. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

relatar os desafios e riscos observados aos acidentes de trabalho da equipe de enfermagem atuante em uma comunidade ribeirinha.  Trata-se de 

um relato de experiência descritivo observacional desenvolvido por acadêmicos de enfermagem sobre a equipe de enfermagem atuante na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) durante o  atendimento domiciliar a comunidade ribeirinha livramento I, no período de julho de 2015 em São 

Domingos do Capim-PA. A metodologia utilizada consistiu na realização de uma roda de conversa efetuada com a equipe de enfermagem  que 

atua na unidade de saúde e por meio de acompanhamento nas visitas domiciliares. Por tratar-se de comunidade ribeirinha, o acesso aos domicílios 

ocorre muitas vezes por canoas, barcos e “rabetas”, disponibilizados pelos moradores da comunidade ou pelos agentes comunitários de saúde 

(ACS’s), dessa forma, as despesas do deslocamento são custeadas pelos profissionais de saúde que atuam na unidade. Além disso, esses 

profissionais estão sujeitos a afogamentos, quedas e escalpelamento devido à falta de estrutura.  Portanto, torna-se evidente a falta de 

disponibilidades dos EPI’S na ESF ameaça à integridade da equipe de enfermagem, pois nas visitas domiciliares não utiliza repelentes, botas e 

vestimenta adequada, expondo a risco de acidentes com animais peçonhentos e de desenvolver doenças prevalentes na região, como a malária. 

Durante as visitas, a equipe necessita levar caixa térmica e vacinas, material de bolso, medicamentos, alimentação gerando uma sobrecarga de 

peso que acarretam riscos ergonômicos, principalmente porque se deslocam com esses matérias pela mata. Outros riscos observados são: 

exposição ao sol, materiais perfuro cortante sem descarte correto, além disso, a aproximação com pacientes com a saúde debilitada compromete 

a saúde psicológica dos profissionais, segundo relatado pela equipe a falta de atendimento de pacientes que necessitam da atenção terciária que 

não conseguem de leito, consultas e tratamentos acaba exigindo mais atenção da unidade de saúde, que muitas das vezes realizam somente os 

cuidados paliativos. Percebemos que a estrutura da equipe é insuficiente para atender a demanda, visto que a quantidade ACS’s é inferior para 

atender a área de abrangência da ESF. Essa realidade acaba interferindo na baixa frequência de visitas domiciliares, uma vez que os agentes são 

responsáveis por direcionarem as necessidades da população.
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RESUMO

O estudo procura investigar fatores que atuam diretamente como condicionantes no processo saúde-doença durante a implantação da usina 

hidrelétrica Belo Monte. Esta pesquisa traz como objetivos identificar os casos de endemias relacionados a saúde coletiva do município de 

Altamira durante a implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, quantificar números de notificações e prevalência pontual de malária, dengue e 

leishmaniose de 2010 a 2015, estimar números de habitantes de 2010 a 2015, observar urbanização e fatores de riscos  que impulsionam as 

endemias, definir qual está sendo o papel da enfermeiro  no controle dessas endemias na população de Altamira.  A pesquisa adotou um tipo de 

estudo observacional descritivo de abordagem quanti - qualitativa. No ano de 2010, foram notificados 1.849 casos de malária no município, já no 

ano de 2011 o maior número de notificações registrado pela vigilância epidemiológica foi a dengue com 2.124 casos, já a leishmaniose em 

comparação aos cinco anos de registro da pesquisa notificou apenas 104 casos.  Apesar de seu território geográfico ser o segundo maior do 

mundo ainda sofre com infra-estrutura inadequada, com a falta de saneamento básico, pavimentações de ruas, casas construídas de madeiras 

(denominadas casas de palafitas), que impulsionam assim diversos fatores negativos de saúde na população. Foca-se no setor de gestão em saúde, 

refere-se a um papel importante que regulamenta e registra com serenidade um plano formal, com autonomia dentre as suas limitações, 

orçamento e recursos próprios.  A construção de uma usina hidrelétrica no município de Altamira demanda uma organização da "gestão 

estratégica, eficiente e justa". No que tange identificar os casos de endemias e manter a saúde coletiva do município de Altamira mediante a 

implementação da UHE Belo Monte, percebe-se que são várias as situações que impulsionam para que os problemas de saúde que surgem, pois 

não se tem uma gestão preocupada com a prevenção da saúde, onde a população não  sofra com a diminuição ou restrição na promoção dos 

cuidados primários, focando assim os problemas mais prevalentes à saúde, como as endemias que surgiram com a implantação da hidrelétrica.
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RESUMO

A docência é uma profissão exercida há muitos séculos e requer envolvimento profundo do professor com o ensino e o aluno. Trata-se de uma 
tarefa árdua e de extremo nível de dedicação, a ponto de trazer esgotamento físico e mental a quem exerce. Diariamente o docente é desafiado a 
lidar com pressões da direção, ameaças, desvalorização profissional e salarial, sobrecarga de trabalho, riscos de desenvolvimento de doenças do 
trabalho, e até mesmo acidentes. Considera-se que enfermagem exerce importante papel de responsabilidade social na promoção da saúde do 
trabalhador, incluindo os docentes, levando em conta que as condições deste profissional, constantemente reivindicadas, são potenciais geradores 
de estresse e adoecimento, além da própria carga psicológica que a profissão requer como significativa a ponto de se tornar um risco para o 
afastamento do serviço, tornando importante a busca de conhecimento acerca deste assunto para atuar de forma eficaz diante do problema. 
Diante do exposto, este estudo propôs um levantamento bibliográfico sobre as pesquisas que envolvem distúrbios psíquicos menores em docentes 
da educação básica com o objetivo de conhecer a prevalência destes transtornos em docentes da educação básica. O objetivo geral foi conhecer a 
prevalência de distúrbios psíqauicos menores (DPM) em docentes da educação básica, segundo os estudos analisados na revisão de literatura. 
Objetivos específicos: estabelecer comparativos entre as evidências encontradas nos estudos, e verificar a correlação entre as demandas do 
trabalho docente na educação básica e as prevalências de DPM, a partir do Modelo Demanda Controle utilizando o inventário Job Content 
Questionnaire (JCQ).  Trata-se de um estudo exploratório de revisão bibliográfica sobre as pesquisas que envolvem distúrbios psíquicos menores 
em docentes da educação básica com o objetivo de conhecer a prevalência de DPM, ansiedade e depressão entre docentes da educação básica, 
segundo a literatura e verificar as relações entre DPM e as demandas psicológicas e de trabalho através do JCQ. Foram analisados dez artigos 
científicos selecionados por meio das bases de dados: BDEnf, SciELO, LILACs, MEDLINE, e periódicos CAPES. Após conclusão da coleta de dados foi 
realizada uma leitura seletiva dos artigos, que consiste em uma leitura mais aprofundada para seleção dos pontos mais importantes, e por fim uma 
leitura analítica organizando cada informação obtida nas fontes, com a finalidade de encontrar as respostas do problema, os achados de cada 
pesquisa foram comparados e discutidos com base no referencial relativo à problemática. Os dados foram apresentados através de tabelas 
comparativas usando o programa Microsoft Excel.  Dos estudos, 50% (n=5) apontaram um índice significativo de professores que lecionavam em 
outra escola e/ou exerciam outra atividade remunerada. Constatou-se em 60% dos estudos (n=6) para investigação de DPM que há maior 
prevalência dos distúrbios em professores cuja carga horária é maior que 20 horas semanais e que há crescimento relativo dos valores conforme a 
carga horária se eleva.  Questões importantes a serem observadas são a prevalência do sexo feminino na docência, mostrando índices mais 
elevados de acometimento em em 20% das pesquisas (n=2). Em relação ao JCQ, observou-se a existência da relação entre as demandas de 
trabalho e o controle do professor sobre as tarefas, indicando que docentes com altas demandas psicológicas possuem maior prevalência de 
distúrbios psíquicos menores. Através deste estudo, é possível observar a importante relação entre o trabalho e a saúde docente. As condições de 
trabalho e a forma como o professor, fisicamente e psicologicamente, reage às pressões e exigências diárias reflete no seu estado de saúde. 
Ademais é necessário que haja uma atenção maior às características desta profissão e ao estado de saúde destes profissionais.
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RESUMO

O Streptococcus do grupo B(EGB) é o mais importante fator de risco para sepse neonatal, sendo imprescindível a realização de estudos para a 
prevenção da doença estreptocócica. O EGB permanece como o patógeno mais importante na etiologia da infecção neonatal invasiva em países 
industrializados e em desenvolvimento, exigindo que os profissionais de saúde estejam vigilantes para o reconhecimento dos fatores de risco 
maternos que possam estar envolvidos nos casos de sepse. O presente trabalho teve como objetivo identifcar através de revisão de litarevisar na 
literatura a importância do rastreio do Streptoccocus do grupo B em gestantes como fator de risco para sepse neonatal. Foi realizada uma revisao 
integrativa da literatura e, para isso, elaborou-se uma questão norteadora:  “A infecção por Streptococcus do grupo B em gestantes é um fator de 
risco para sepse neonatal”? A busca foi realizada em duas bases de dados virtuais presentes no Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO).Foram encontradas 08 
obras no SciELO e 60 no LILACS, totalizando 68, sendo excluídas 61 por não atenderem aos critérios de inclusão ou não responderem à pergunta 
norteadora, restando 07 artigos. Obteve-se como resultado que, entre as publicações selecionadas, duas (28,58%) caracterizam-se como artigo de 
revisão, duas (28,58%) como estudo prospectivo e transversal, uma (14,28%) como estudo transversal retrospectivo, uma (14,28%) como estudo 
transversal retrospectivo e descritivo, uma (14,28%) como estudo de coorte retrospectivo e descritivo.  Em 71,4% das publicações é possível 
verificar a prevalência de gestantes colonizadas pelo EGB, utilizando-se o rastreio realizado entre a 35ª e 37ª semana de gestação, por meio do 
swab vaginorretal. Foi citado em 100% das publicações que em 1996, o Center for Diasease Control and Prevention (CDC) adotou como medida 
preventiva a profilaxia intraparto e em 42,85% dos artigos a CDC lançou uma revisão das suas recomendações para a prevenção da doença 
estreptocócica perinatal. Em 42,85% das publicações, os recém-nascidos não nasceram com sepse neonatal, considerando-se as gestantes 
colonizadas pelo EGB que receberam a profilaxia correta. Foram identificados outros fatores de risco para sepse nos recém-nascidos em que as 
gestantes receberam profilaxia correta e verificou-se o desenvolvimento de sepse: parto com menos de 37 semanas de gestação, ruptura 
prematura de membranas (≥ 18horas) e temperatura intraparto maior que 38C°. Analisou-se em todos os artigos selecionados a presença de 
outros fatores de risco associados à sepse neonatal, comprovando que o EGB não é um fator de risco isolado, porém apresenta-se como um fator 
de grande importância para a sepse em neonatos.
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RESUMO

O Tracoma é umas das doenças de maior disseminação no mundo, sendo reconhecida milenarmente como importante causa de cegueira causada 
pela bactéria Chlamydiatrachomatis, e está  incluída  no grupo de doenças relacionadas à pobreza, acometendo portanto as populações mais 
vulneráveis. Objetivou-se analisar a situação epidemiológica do tracoma em quatro setores censitários de municípios da V Região de Saúde do 
Estado de Pernambuco, no ano de 2014. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, e abordagem quantitativa, realizado a partir de 
base de dados secundários do Inquérito Nacional Domiciliar do Tracoma que se encontra em fase de execução e faz parte de um termo de 
Cooperação entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz.  Esta pesquisa é um subprojeto da pesquisa intitulada “Situação 
do tracoma em áreas de risco epidemiológico na população brasileira”, os dados  foram cedidos pela Coordenação Nacional da pesquisa 
supracitada. Foi submetida a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio do Recife, sendo aprovada (CAAE 
48317415.7.0000.5640). O estudo foi realizado a partir de dados coletados em alguns setores censitários da V Região de Saúde do estado de 
Pernambuco. Esta Região de Saúde é responsável pelos municípios de Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, 
Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.  A 
população do estudo foi composta por todos os domicílios onde residiam crianças com idade entre um e nove anos, em setores censitários 
considerados de risco social na área em estudo (domicílios de setores censitários onde pelo menos 50% possuem renda per capita até ¼ de salário 
mínimo e percentual de domicílios ligados à rede de abastecimento de água inferior a 95%).  Para a seleção da amostra do Inquérito Nacional 
utilizou-se uma prevalência de tracoma ativo de 5%, com nível de confiança de 95%, com uma margem de erro máxima de 0,02, aplicando-se um 
fator de correção para populações finitas no cálculo do tamanho amostral com efeito de 4. Sendo constituída por 221 domicílios e 195 pessoas. Os 
dados foram categorizados e digitados no programa Microsoft Excel 2010. Após análise dos resultados, observou-se que 85,5% da população fazia 
uso da toalha de rosto, mas 58,2% eram de uso compartilhado. Todos utilizavam toalha de banho, sendo que 75,2% o faziam de forma 
individualizada. 98,6% dos domicílios possuia acesso à água de forma inadequada e a maioria (62,5%) tinha esgotamento sanitário inadequado. Foi 
encontrada a presença de moscas em 97,3% das casas. A renda familiar era igual ou inferior a um salário mínimo na maior parte das famílias 
(91,9%) e a escolaridade do chefe de família era baixa, com menos de 11 anos de estudos concluídos (92,3%). A taxa de detecção média foi de 
8,6%, acima do preconizado pela OMS. A participação da atenção primária de Saúde é imprescindível para a vigilância e controle do tracoma. A 
Estratégia Saúde da Família é uma importante ação para o acesso das populações mais vulneráveis. É papel do enfermeiro da atenção básica 
participar de atividades de busca ativa, notificar os casos à secretária Municipal de Saúde, realizar consultas, solicitar exames complementares e 
administrar medicamentos de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, considerando as disposições legais da 
profissão.
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RESUMO

Apesar do Rio de Janeiro não ser considerado endêmico para doença de Chagas, casos autóctones por provável transmissão vetorial foram 
recentemente documentados, com predomínio de formas cardíacas e procedência em áreas rurais de municípios das regiões Serrana e Norte. O 
objetivo deste estudo foi estimar a soroprevalência da doença de Chagas em cardiopatas assistidos em um hospital de referência na região Serrana 
do Rio de Janeiro e identificar fatores de risco para transmissão da doença. Para tanto, foram utilizados um questionário semi-estruturado e um 
teste rápido para doença de Chagas, sendo os casos positivos  confirmados através dos métodos de imunofluorescência indireta e ELISA. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fundação 
Oswaldo Cruz, com parecer número 990.233. Os participantes que concordaram em participar da pesquisa foram orientados individualmente 
sobre o trabalho e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). No período de fevereiro a outubro de 2015, foram estudados 209 
cardiopatas, com predomínio de idosos maiores de 60 anos (66,5%) do sexo masculino (56,9%) e de moradia em casas de pau a pique nas 
primeiras décadas de vida (57,4%). Dentre os fatores de risco observados, chamou a atenção os relatos de conhecimento do barbeiro (46,4%), a 
visualização do vetor dentro do domicílio (12,9%) e o consumo de carne de caça de mamíferos silvestres (77%). Insuficiência cardíaca (46,4%), 
doença arterial coronária (19,6%) e arritmias (19,1%) foram as principais causas de internação. Hipertensão arterial sistêmica (73,2%), diabetes 
(36,4%) e o acidente vascular cerebral (10,5%) foram as principais comorbidades encontradas. Apenas uma amostra se mostrou positiva para 
infecção por Trypanosoma cruzi, conferindo uma prevalência de 0,5% entre os voluntários do estudo. Apesar da baixa prevalência observada, a 
alta frequência de fatores de risco envolvidos na transmissão da doença de Chagas entre a população estudada serve de alerta para a vigilância 
epidemiológica do estado do Rio de Janeiro.
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RESUMO

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa enfermagem no cuidado da saúde da mulher, e busca compreender a trajetória de atuação de 
parteiras no que se refere ao nascimento e o desenvolvimento do cuidar/cuidado e da profissão da enfermagem através de sua evolução histórica 
e por meio do conhecimento da história,social. Neste sentido, o estudo tem como área predominante a história da enfermagem, voltado para o 
desenvolvimento crítico e reflexivo na construção histórica e investigativa do saber na área da Enfermagem. Neste contexto, o profissional 
enfermeiro (a) obstetra busca na atualidade a humanização que já existia no século passado com as parteiras,para compreender o processo de 
nascimento em domicilio. As parteiras eram capazes de vivenciar todos os momentos do processo de evolução de evolução do parto até o 
nascimento, ofertando de seu tempo e inclinação para realização do ato de auxiliar na parturição, usando de conhecimento empírico, permitindo a 
natureza seguir seu curso sem interferências nocivas ao processo. Para tender-se a proposta, o objeto de estudo refere-se a trajetória do 
atendimento ao parto natural das parteiras ao profissional de enfermagem. Como problematização, compreende-se que o profissional enfermeiro 
pode estar presente realizando tanto o pré natal de baixo risco quanto o parto natural sem distócias, assim as parteiras tiveram papel fundamental 
no desenvolvimento desse tipo de atendimento. Entretanto, quando o  profissional enfermeiro começou a atuar, em quais circunstâncias esses 
enfermeiros tiveram   reconhecimento da sua participação na assistência ao trabalho de parto natural ao longo do tempo?  É possível identificar 
imagens dessa transição das parteiras para a enfermagem? Para tanto, o objetivo deste estudo foi  descrever a trajetória das parteiras até a 
participação do enfermeiro no trabalho de parto natural.  Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva, de tipologia 
bibliografia. A pesquisa será realizada através de levantamento de material já publicado, e sustenta-se por meio de consultas em artigos científicos 
pesquisados na BVS, livros de autores renomados, manuais do Ministério da Saúde, onde se realizou uma avaliação minuciosa. Também será 
realizada busca de imagens com as palavras “trajetória das parteiras”, que serão analisadas segundo o plano de expressão e conteúdo das 
mesmas, por meio da semiótica. Espera-se com este estudo conseguir identificar um ponto de interseção na transição do parto realizado pelas 
parteiras e por enfermeiros.
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RESUMO

O aumento do consumo de plantas medicinais está relacionado com seu baixo custo e por ser menos agressivo que fármacos sintéticos. Essa é 
uma terapia alternativa eficaz e segura, mas pode colocar em risco a saúde dos usuários. A população consome plantas medicinais e por serem 
naturais, acredita que não fazem mal a saúde. Porém elas podem apresentar efeitos adversos, restrições de uso ou podem ter a qualidade 
comprometida. Por serem muito utilizados na medicina popular e terem seu acesso facilitado é importante que seja realizado o controle de 
qualidade dos produtos fitoterápicos para amenizar os riscos e garantir a segurança aos usuários. Estes produtos devem conter informações 
esclarecidas no folheto informativo e nos rótulos das embalagens, a fim de que o consumo seja realizado de forma racional e seu uso seja correto 
para evitar danos à saúde. Este trabalho teve como objetivo analisar seis amostras de chá medicinal de espinheira santa comercializados em lojas 
de produtos naturais e farmácias no município do Rio de Janeiro. Foi feita a análise das informações dos folhetos informativos e das embalagens 
dos chás comercializados e comparados com a normativa em vigor RDC 26/2014, para verificar se estavam dentro dos padrões estabelecidos. Foi 
realizado também teste de teor de umidade de cada amostra de acordo com o método gravimétrico descrito na Farmacopeia Brasileira (2010). Foi 
verificado no site da ANVISA se os fabricantes já haviam notificado o chá de espinheira santa. Na análise do rótulo das embalagens e dos folhetos 
informativos, todas as amostras foram reprovadas por não conterem as informações que são preconizadas na legislação. No entanto, a amostra A 
foi a que mais atendeu a critérios no rótulo da embalagem, porém foi encontrado plástico em sua amostra, o que caracterizou desvio de 
qualidade. Pelo aspecto visual, a amostra C foi a que possuiu menor quantidade de impurezas, mas suas informações não atenderam a maioria dos 
critérios exigidos. Não foi encontrado nenhum folheto informativo em nenhuma das amostras, mas algumas informações como modo de usar 
estavam descritas nos rótulos das embalagens, como foi observado na amostra A. Porém, em todas as embalagens estavam ausentes informações 
obrigatórias. A carência de informações nos rótulos, assim como a ausência de folheto informativo, mostrou o descaso dos fabricantes em relação 
a orientação ao uso racional de produtos a base de planta medicinal. No teste de teor de umidade, todas as amostras foram aprovadas, pois 
ficaram dentro dos limites exigidos pela Farmacopeia Brasileira (2010) da espinheira santa que são 12%. Sendo o maior valor de teor de umidade 
de 10,52% na amostra F e o menor valor de 9,13% na amostra C. Não foi encontrada nenhuma notificação de espinheira santa por parte dos 
fabricantes em pesquisa realizada no site da ANVISA. Dessa forma, ficou em evidência a ausência de fiscalização do órgão responsável. Os 
fabricantes não estavam atendendo ainda a legislação em vigor e os produtos a base de espinheira santa comercializados não atendiam ao padrão 
de qualidade necessário, assim colocando em risco a saúde do consumidor.
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RESUMO

O pólen apícola é um aglomerado de pólen de flores de várias fontes vegetais, os quais são coletados pelas abelhas e misturados com néctar e 
secreções glandulares. Esse produto apícola possui alto valor nutricional, tendo carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas, minerais, 
fitoesterois e flavonoides em sua composição. A investigação de sua ação antimicrobiana pode resultar em produtos de interesse farmacêutico. O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana das frações Hexânica, Acetato e Metanólica do pólen apícola coletado na 
região de Canavieiras -Bahia. Foram coletadas amostras de pólen apícola desidratado de colmeias de abelhas Apis mellifera de diferentes 
propriedades do município de Canavieiras-Bahia. As amostras desidratadas de pólen foram trituradas, homogeneizadas, extraídas com etanol a 
70% até exaustão. As soluções concentradas em rotaevaporador sob pressão reduzida, o material obtido solubilizado em etanol:água, e extraído 
sucessivas vezes com hexano (5 x 150 mL), acetato de etila (5 x100 mL) e metanol (5x150 mL). As fases obtidas filtradas e concentradas obtendo-se 
as respectivas frações; hexânica, acetato de etila e metanol:água.  Para os ensaios antimicrobianos foram usadas as seguintes bactérias: 
Escherichia coli (EC-ATCC10536); Staphylococcus aureus (AS-ATCC25923). As linhagens mantidas em meio de cultura Ágar infusão de coração. A 
concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pelo método de microdiluição, utilizando um inóculo de 100 μL e uma quantidade de 100 μL 
do extrato, com concentrações variáveis dos extratos. A CIM foi definida como a menor concentração na qual nenhum crescimento microbiano é 
observado. A leitura foi realizada pela reação colorimétrica de oxi-redução da resazurina.O extrato polar Metanólico e o apolar Hexânico 
obtiveram CIM elevados frente às bactérias testadas, CIM > 1024 µg/mL.  A fração acetato, considerada de polaridade intermediária apresentou 
melhor resultado; CIM de 780 µg/mL frente a bactéria E .coli e 390 µg/mL frente a bactéria S. aureus.  O maior CIM frente a gram-negativa se deve 
a maior complexidade da estrutura das bactérias o que dificulta a penetração dos antimicrobianos, como a camada externa de lipopolissacarídeos 
que determina características de permeabilidade a substâncias. Novos estudos serão realizados na busca da atividade moduladora desses extratos 
com drogas antimicrobianas.
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RESUMO

O uso terapêutico de plantas medicinais está presente no cotidiano da humanidade desde os tempos mais remotos. A Punica granatum, chamada 
popularmente por romãzeira, da família Punicacease, é um arbusto ramoso de até 3 metros de altura, com folhas simples, cartáceas, dispostas em 
grupos de 2 ou 3, de 4-8 cm de comprimento. O chá preparado a partir da casca seca dos frutos da romãzeira é usado na medicina tradicional 
brasileira para o tratamento de infecções bacterianas. De acordo com os relatos da literatura científica, o perfil fitoquímico da P. granatum 
compreende os seguintes grupos de compostos: flavonoides, taninos condensados e taninos hidrolisáveis, ácidos fenólico, ácidos graxos, 
triglicerídeos e alcaloides. Os alcaloides são substâncias orgânicas cíclicas, de caráter básico e origem natural encontradas em quantidades 
apreciáveis no fruto da romãzeira e que apresentam, entre outras atividades biológicas, ação antimicrobiana.  O objetivo principal desde trabalho 
é avaliar o efeito antimicrobiano dos alcaloides da casca da romã contra cepa uropatogênica de Staphylococcus nepalensis. Os frutos da romã 
foram adquiridos em um mercado na zona sul do Rio de Janeiro e encaminhado para a identificação botânica. O preparo do chá (fração A) foi 
realizado de acordo com a medicina tradicional. A partir desta solução, os alcaloides foram isolados empregando-se o método de cromatografia de 
troca iônica, tendo como fase estacionária resina ácida DOWEX-50 ®. A solução isenta de alcaloides e a solução contendo os alcaloides isolados 
foram denominadas como fração B e fração C, respectivamente. Para a identificação das classes de substâncias químicas presentes em cada fração 
foram realizadas CCD associada a reagentes reveladores específicos para flavonoides, taninos, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides.  O teste 
antimicrobiano foi realizado placas com meio sólido Ágar Luria Bertani (LB), inoculado com cepa de Staphylococcus nepalensis. Com o auxílio de 
seringa e agulha ultrafina (calibre 0,38mm x13mm), foram criados três poços no meio sólido LB inoculado, onde cada um foi preenchido com 
alíquotas das frações A, B e C. Para controle, foi feito antibiograma padrão, onde foi testada a sensibilidade do Staphylococcus nepalensis frente a 
15 antibióticos. A partir da CCD, constatou-se a presença de taninos, flavonoides, fenóis e alcaloides na fração A, taninos, flavonoides e fenóis na 
fração B e apenas alcaloides na fração C. Este resultado indica a eficiência do método cromatográfico de troca iônica utilizando resina ácida no 
isolamento de alcaloides. Na avaliação do potencial antimicrobiano das frações frente a cepa inoculada de Staphylococcus nepalensis, foram 
obtidos os seguintes resultados:  para a fração A halo de inibição de 21 mm; para a fração B halo de inibição de 9 mm; e halo de inibição 14 mm 
para a fração C. No antibiograma controle, a bactéria Staphylococcus nepalensis apresentou resistência a Ceftazidima, Oxacilina, Vancomicina, 
Sulfametoxazol + Trimetoprima e Penicilina. Apresentou sensibilidade a Amicacina, Tobramicina, Tetracilina, Ciprofloxacino, Gentamicina, 
Cloranfenicol, Vancomicina e Clindamicina e intermediaria a Eritromicina e Cefalotina. Comparado aos dois maiores halos de sensibilidade do 
antibiograma controle que são o Ciprofloxacino e a Amicacina, o halo da fração A que contém todos os constituintes da casca da romã apresenta 
70% de inibição o halo da fração B apresenta 46,67% e o halo C apresenta 30% de inibição.  Com base nesses dados preliminares, constatou-se que 
todas as frações (A, B e C) apresentaram, ainda que em diferentes proporções, ação antimicrobiana frente a cepa de Staphylococcus nepalensis 
utilizada neste estudo. O maior efeito apresentado pela fração A pode ser justificada pela possível sinergia de ação entre todos os componentes 
antibacterianos presentes na casca do fruto de romãzeira, fenômeno observado em diversas plantas de uso medicinal.
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RESUMO

Com o aumento da população idosa e o uso de medicamentos, cresce o risco de interações medicamentosas, umas vez que os efeitos destes 
fármacos quando administrados simultaneamente, podem não ser os mesmos daqueles previstos quando administrados isoladamente. As 
interações medicamentosas são alterações nos efeitos de um medicamento em razão da ingestão simultânea de outro medicamento (interações 
do tipo medicamento-medicamento) ou do consumo de determinados alimentos ou álcool. Estas podem ser classificadas em: “maior” (grave) –
pode oferecer risco de morte e/ou requerer intervenção médica urgente para minimizar efeitos adversos graves; “moderada” – pode resultar em 
exacerbação das condições clínicas do paciente e/ou requer troca de terapia; “menor” (leves) – interações medicamentosas com efeitos clínicos 
limitados, podendo sua manifestação incluir aumento da frequência ou severidade dos efeitos colaterais, mas não requerem alterações 
importantes na terapia. Dada a importância do tema este trabalho objetivou avaliar e classificar interações medicamentosas quanto à gravidade 
em um lar de longa permanência para idosos. Para isso realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva através da analise de prescrições 
médicas de 25 idosos residentes do Lar São Sebastião na cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC, no segundo semestre de 2014. Após os dados 
coletados, as interações medicamentosas foram analisadas e classificadas utilizando-se o software Thomson Micromedex®. Observou-se que 
embora o número de mulheres seja maior, os homens apresentaram uma media maior de uso de apresentações comerciais e substância ativa. Na 
classificação das possíveis interações medicamento – álcool e medicamento – medicamento identificou-se um número maior, daquela relativa a 
gravidade moderada. Dos 25 pacientes, 15 apresentaram interações medicamentosas de gravidade maior, e os fármacos que se destacaram com 
maior número de interações são a Carbamazepina e a Quetiapina. Em resumo, trabalho nos propôs-se avaliar interações medicamentosas em 
pacientes idosos residentes em um lar de longa permanência. Identificou-se em diferentes níveis de gravidade e relatou-se aos responsáveis pelo 
estabelecimento, com o intuito de aprimorar o tratamento dos residentes no lar e dar-lhes qualidade de vida.
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RESUMO

A corrosão de metais é um processo espontâneo que provoca inúmeros problemas para o setor industrial e pode ser classificada em quatro 
diferentes tipos, dentre os quais está à corrosão influenciada microbiologicamente (CIM), definida como corrosão iniciada ou agravada devido à 
atividade direta ou indireta de microrganismo. A CIM apresenta a mesma natureza eletroquímica que promove a degradação de metais expostos a 
ambientes agressivos. O processo eletroquímico de dissolução metálica ocorre em meio aquoso, no qual reações oxirredução geram alteração 
química do estado fundamental do metal para uma espécie ionizada. A colonização de substratos metálicos por microrganismo podem influenciar 
diretamente na cinética de reação anódica/catódica por formação de estruturas dinâmicas e de grande complexidade bioquímica denominada 
biofilme. O desenvolvimento do biofilme, a respiração celular de bactérias aeróbicas e a liberação de metabólitos agressivos podem induzir, 
acelerar ou até mesmo inibir reações eletroquímicas de corrosão na interface biofilme/metal. Inúmeros ambientes podem propiciar a biocorrosão 
de metais, como a água do mar que devido a sua complexa composição bioquímica é considerado um ambiente extremamente favorável ao 
desenvolvimento de varias espécies de microrganismos. Dentre os grupos de bactérias responsáveis pelo processo de biocorrosão estão às 
bactérias oxidantes de ferro, microrganismos aeróbicos que adquirem energia necessária para o seu metabolismo pelo mecanismo de oxidação do 
ferro, causando grandes danos a equipamentos e estruturas metálicas, portanto o entendimento de tais processos de biodegradação é de grande 
importância para o desenvolvimento de métodos de prevenção da corrosão microbiológica. Este trabalho tem como objetivo avaliar a biocorrosão 
do aço carbono induzida por bactérias provenientes da água do mar. Foram isoladas utilizando técnicas de cultivos em meios apropriados 3 
colônias bacterianas oxidantes de ferro de amostras de água do mar provenientes de áreas de manutenção de navios. Para avaliar a capacidade 
oxidativa do biofilme de cada colônia foi realizado o ensaio de corrosão de cupons de aço carbono AISI-1020, ao final do experimento através do 
cálculo de taxa de corrosão por perda de peso foi observado o grau de corrosividade de cada meio de exposição segundo a Norma NACE-RP-07-75, 
que demonstrou que a exposição do aço carbono as colônias produziu um nível severo de corrosividade. As 2 colônias que apresentaram maior 
taxa e corrosão foram submetidas ao sequenciamento de seus genes ribossomais 16S e à análise filogenética. Os resultados de identificação 
mostraram que a colônia M 14 tem homologia com Pseudomonas stutzeri e a colônia M 28 tem homologia com Bacillus cereus. O presente estudo 
demonstrou que a colonização de bactérias em superfícies metálicas pode acelerar de maneira brusca a corrosão de ligas metálicas utilizadas na 
indústria e que o entendimento dos mecanismos empregados por esses microrganismo é essencial para o desenvolvimento de novas técnicas de 
prevenção da biocorrosão e de inibidores de corrosão menos agressivos ao meio ambiente.
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RESUMO

O tabagismo é um problema de saúde pública já que o mesmo proporciona desequilíbrio tanto na saúde física do indivíduo quanto mental.  O 
consumo do cigarro aumenta o risco de desenvolver doenças cancerígenas, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinal, além de afetar outros 
aparelhos do nosso organismo. A fase mais propensa para o primeiro contato é durante a transição da adolescência para a juventude, onde o 
indivíduo está mais disposto a ter novas experiências e normalmente não leva a sério que o cigarro pode induzir ao vício como qualquer outra 
droga. Sabendo que os universitários possuem um conhecimento a mais sobre os riscos que o uso do tabaco pode trazer para a sua saúde, o 
presente trabalho teve como objetivo estudar a prevalência do tabagismo entre estudantes de Farmácia de uma Universidade Privada do Rio de 
Janeiro. Analisou-se, também, as manifestações que o seu uso pode ter ocasionado nos universitários. Trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo, quantitativo e transversal. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado, contendo perguntas sobre o uso do cigarro, 
quanto à faixa etária, sexo, tempo de uso, efeitos adversos entre outras perguntas. Sendo respondido por livre e espontânea vontade dentro da 
Instituição de ensino superior da zona Norte do Rio de Janeiro. Participaram 153 alunos que foram esclarecidos sobre a pesquisa, concordaram em 
participar e se responsabilizaram pelas informações após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O questionário foi 
abordado de forma indireta, mantendo o anonimato, para minimizar as possibilidades de constrangimentos. Esta pesquisa foi aprovada 
previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade. Os resultados mostraram que 37% (n=57) já fumaram e dentre estes 49% 
(n=28) continuam a fazer uso do cigarro, onde a faixa etária de primeiro contato de maior prevalência entre os usuários e ex-usuários foi entre 13 
e 17 anos com 51% (n=29) da amostra (n= 57). A maioria, com 63,6% (n=35), respondeu que a curiosidade foi o que os motivou a fumar, quando 
perguntados se o cigarro lhes trouxe problemas de saúde, 61% (n=17) dos fumantes e 24% (n=7) dos ex-fumantes afirmaram que “sim”. Os 
problemas mais apontados foram tosse, nervosismo e pressão alta. Ao serem questionados sobre o motivo que os levou a continuar consumindo, 
46% (n=12) dos fumantes (n=27) alegaram ansiedade/nervosismo, seguidos 36% (n=10) afirmaram por ter virado um costume. Ao perguntar se os 
fumantes (n=28) possuem vontade de parar de fumar, 57% (n=16) responderam “não”. Pode-se concluir, então, que a prevalência de fumantes e 
ex- fumantes é baixa quando comparados ao grupo dos que nunca fumaram. Este resultado é um ponto positivo já que se trata de uma população 
de futuros profissionais de saúde e que sabem os riscos que o cigarro pode causar. Porém, é importante intensificar medidas antitabagismo nas 
escolas como também nas faculdades já que o primeiro contato é mais intenso entre a adolescência e o começo da juventude. Os problemas 
relatados nesta pesquisa pelos usuários e ex-usuários são sérios e podem se tornar irreversíveis para a saúde. Logo, devem ser tratados com 
bastante cuidado e servir como um alerta a todos, independente de que o número de fumantes encontrado tenha sido baixo.
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RESUMO

O estresse oxidativo é um estado bioquímico caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas do oxigênio (ERO) e nitrogênio 
(ERN) (também chamados de radicais livres) e os mecanismos de defesa antioxidante. Os radicais livres são moléculas ou fragmentos de 
moléculas, com existência independente e que contém um ou mais pares de elétrons não pareados, o que confere a eles grande capacidade de 
interação com biomoléculas. Apesar de participarem de processos fisiológicos, os radicais livres (em elevadas concentrações) podem promover 
dano e morte celular (necrose ou apoptose) ao interagirem com estruturas celulares ricas em proteínas, lipídeos e nucleotídeos. O estresse 
oxidativo está envolvido na patogenia do câncer, aterosclerose e desordens que acometem o sistema nervoso central (SNC), como epilepsia, 
Alzheimer e depressão. O cérebro é particularmente vulnerável às ações dos radicais livres, pois é um órgão que utiliza muito oxigênio e é rico em 
lipídeos. Nesse contexto, é necessário que alternativas terapêuticas que protejam o cérebro do estresse oxidativo sejam descobertas e 
investigadas, assim o açaí (uma das frutas mais populares da região norte) representa um importante objeto de pesquisa em virtude de sua grande 
disponibilidade, consumo nacional, potente atividade antioxidante (por isso é chamada “superfruta”). Considerando o envolvimento do estresse 
oxidativo em ampla gama de doenças do SNC torna-se necessário investigar a ação antioxidante do açaí no cérebro de camundongos tratados com 
pentilenotetrazol (PTZ) e lipopolissacarídeo (LPS), substâncias que promovem aumento de radicais livres no cérebro. Os animais utilizados nesta 
pesquisa foram camundongos Swiss (25 e 35 g) e os procedimentos adotados com os animais foram aprovados pelo comitê de ética e pesquisa da 
Universidade Federal do Pará (número da licença BIO197-14). Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais: açaí, açaí+PTZ, açaí e 
açaí+LPS. Estes animais foram pré-tratados durante 4 dias com açaí (10 µl/g de peso corporal). A avaliação do estresse oxidativo foi realizada por 
meio das técnicas de peroxidação lipídica (uma cascata de eventos bioquímicos resultante da ação dos radicais livres sobre lipídeos da membrana, 
o que resulta em perda da função da mesma e morte celular, nos experimentos descritos o malonaldeído (MDA) foi utilizado como indicador da 
peroxidação lipídica no cérebro) e nitritos (produto da oxidação do óxido nítrico (NO), os nitritos representam uma medida indireta do radical livre 
NO). Os resultados parciais demonstram que o LPS e o PTZ aumentam a peroxidação lipídica e os níveis de nitritos no cérebro dos animais dos 
grupos experimentais LPS e PTZ, porém o tratamento com açaí é capaz de prevenir o aumento do estresse oxidativo no cérebro dos animais dos 
grupos açaí+PTZ e açaí+LPS. Estes dados demonstram que o açaí é capaz de exercer efeito protetor contra os efeitos deletérios do estresse 
oxidativo no cérebro.
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RESUMO

O estudo de estabilidade de medicamentos é um parâmetro imprescindível para avaliar o comportamento do produto em determinado espaço de 
tempo, frente a condições ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término de validade. O estudo de estabilidade de 
acompanhamento é aquele realizado para verificar que o medicamento mantém suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas 
de acordo com os dados obtidos nos estudos de estabilidade de longa duração, o qual é determinado o prazo de validade do medicamento. Os 
fitomedicamentos por apresentarem um conjunto de metabólitos secundários podem apresentar maiores possibilidades de degradações ou 
instabilidades. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo de estabilidade de acompanhamento de um fitomedicamento spray antimicrobiano e 
cicatrizante. Este fitomedicamento, fabricado por uma  indústria farmacêutica no Estado de Pernambuco, é  constituído pela associação de quatro 
extratos fluidos, sendo eles o Piptadenia colubrina (angico), o Schinus terebenthifolius (aroeira), Physalis angulata (balãozinho) e Cereus 
peruvianus (mandacaru). O estudo foi realizado em uma Câmara de Estabiliadade com frequência das análises de 0, 12, 24 meses para o período 
em estudo específico de acompanhamento, e para doseamento dos ativos foi utilizado um espectrofotômetro com metodologia previamente 
desenvolvida e validada. Foram avaliados os seguintes parâmetros: teor dos ativos, as características organolépticas (aspecto, odor, sabor e cor), 
físico-químicas (pH, densidade e volume médio) e microbiológicas (pesquisa de bactérias, fungos e leveduras) no produto fitoterápico durante o 
estudo de acompanhamento. As condições de armazenamento foi dentro do preconizado na embalagem à temperatura de 30°C+/-2°C. Os 
resultados obtidos de doseamento dos três principais grupos de metabólitos ativos (taninos, fitoesteróis e polissacarídeos) nas amostras 
analisadas, mostraram um decaimento não significativo do teor ao final dos 24 meses de 5,66%, 4,96% e 6,28% respectivamente, em comparações 
aos tempos iniciais. Assim, foi evidenciando que estavam dentro dos parâmetros especificados de redução de no máximo 10%.  Em relação as 
características organolépticas e físico-químicas, o aspecto se manteve pardo desde a fabricação, o volume médio apresentou-se equivalente ao 
esperado, sabor e odor permaneceu constante, o pH variou de 5,50 a 5,65 permanecendo ácido e dentro da especificidade, a densidade houve 
apenas uma variação de 0,002 durante os 24 meses, ainda assim, permanecendo dentro dos parâmetros descritos, demonstrando que não houve 
alteração da qualidade. E a avaliação microbiológica demonstrou que a carga de micro-organismos ara os produtos não estéreis estavam dentro 
do limite de carga microbiana aceitável. E que estavam ausentes os micro-organismos patógenos que podem provocar danos à saúde do 
consumidor. Portanto, verificou-se que no estudo de estabilidade de acompanhamento, o produto não houve desvio de qualidade, permanecendo 
estável dentro dos parâmetros estabelecidos.
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RESUMO

O mercado mundial de cerveja está em ascensão, com um aumento de cervejarias locais, que associam o seu consumo ao turismo, cultura, bem-
estar e um número crescente de apreciadores. No Brasil este mercado também está em um processo de transformação com a busca de um perfil 
que pode caracterizar a escola cervejeira brasileira, atualmente semelhante às escolas belga e norte-americana. Com a diversidade ambiental do 
Brasil, supõe-se que o isolamento e domesticação de diferentes linhagens de leveduras epífitas com poder fermentativo possam fornecer sabores 
e aromas característicos na cerveja de determinadas regiões do país. Este trabalho tem como objetivo isolar, caracterizar e testar a capacidade 
fermentativa de leveduras epífitas de casca de frutas para a produção de cerveja. Foram coletadas amostras de frutas silvestres ou cultivadas sem 
agrotóxicos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (Zona Oeste, Zona Norte, Floresta da Tijuca e uma Feira Orgânica), em Niterói/RJ (Região Oceânica e 
bairro Santa Rosa), no Interior do Estado do Rio de Janeiro (Resende/RJ, Penedo/RJ e Engenheiro Passos/RJ) e no interior de São Paulo (São 
Roque/SP). As frutas foram coletadas em saco plástico com vedação, esterilizado com álcool 70%, com auxilio de luvas estéreis. Em cada saco 
foram adicionados 100 ml de água estéril e estes foram agitados por 5 minutos e incubadas por 72 horas a 25ºC. Uma amostra do lavado foi 
semeada em placa de Ágar Sabourand com 50 µg/ml de Cloranfenicol e mantido a 25 graus por 72 horas. A partir da análise morfológica das 
colônias, foram isoladas aquelas com aspecto leveduriforme, que foram repicadas em nova placa de ágar Sabourand, por 72 horas. Colônias 
isoladas foram coradas pelo método de Gram para visualização microscópica e, em caso de morfologia celular sugestiva de levedura, foram 
selecionadas para testes fermentativos. Os isolados selecionados foram propagados em meio líquido (200 mL de meio de extrato de malte por 72 
horas a 25°C, em agitação constante), juntamente com controle positivo (levedura comercial S33, Saccharomyces cerevisae). Após 72 horas, o 
meio propagado foi inoculado em fermentador contendo dois litros de mosto cervejeiro de 1,047g/ml, para fermentação por 14 dias. A diminuição 
da densidade foi verificada através de um densímetro e a atividade fermentativa visualizada através da formação de bolhas no airlock (formação 
de CO2). Foram coletadas 69 frutas de fevereiro a maio de 2016, isolando-se 49 linhagens de levedura. Das 49, oito isolados foram testados 
quanto sua capacidade fermentativa, pelo número limitado de fermentadores. Após 14 dias de fermentação, o controle positivo apresentou 
densidade final de 1,019 g/ml (densidade inicial: 1,047g/ml). As cepas N7, JU4, FO1, FO3, FO8 e SR3 apresentaram baixo potencial fermentativo 
(média de densidade final de 1,039 g/ml) e aroma clássica de fermentação selvagem. Os isolados F05 e N5  apresentaram excelente capacidade 
fermentativa (densidade final de 1,017 e 1,015 g/ml, respectivamente), com aroma agradável (N5 com aroma de mel; FO5 com aroma clássico de 
cerveja). Dentre as cepas testadas, apenas a amostra SR3 não apresentou atividade no airlock. O repique do extrato de malte mostrou o 
crescimento de colônias isoladas e viáveis, em todos os isolados e no controle positivo, com exceção do controle negativo. De acordo com a 
literatura, um percentual pequeno de isolados selvagens possuem boa capacidade fermentativa de cerveja, vinho e cachaça. Dessa forma, como as 
leveduras FO5 e N5 apresentaram boa capacidade fermentativa, sendo promissoras para a produção de cerveja. Entretanto, faz-se necessário 
novos testes para adaptação desses isolados ao ambiente alcoólico, além de testes posteriores para identificação específica da levedura.
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RESUMO

No cenário brasileiro, as atividades farmacêuticas iniciaram-se a partir de preparações artesanais de medicamentos realizados por profissionais em 
suas antigas farmácias, também denominadas de boticas. A fase de industrialização do país, no fim dos anos 50 e início dos anos 60, desfocou a 
prática profissional farmacêutica. No sistema da garantia da qualidade, um dos seus princípios básicos está a qualidade total, que tem o objetivo 
de prevenir e evitar possíveis erros. Todas as ações voltadas para a qualidade devem ser seguidas de maneira conjunta e integrada para que a 
gestão da qualidade efetivamente ocorra. Uma boa estrutura de um sistema de gestão da qualidade permitirá um controle maior do processo, 
evitando assim a manipulação de produtos não conformes. O objetivo desta pesquisa foi levantar o total de não-conformidades em uma farmácia 
de manipulação situada no município do Rio de Janeiro. Para a realização desta pesquisa foram analisados todos os registros de não-
conformidades de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, tendo sido registradas setenta e seis não-conformidades, nesse período. As não-
conformidades foram agrupadas e classificadas em: Grupo A- Falhas de Reações Adversas, Grupo B- Erros de Farmacotécnica, Grupo C- Erros 
Administrativos, Grupo D- Falta de Qualidade da Matéria Prima e Embalagem e Grupo E- Falta de Orientação Farmacêutica. A farmácia de 
manipulação pesquisada, tem quinze anos no mercado magistral farmacêutico e já passou por várias gerências e troca de funcionários. Ao longo 
do tempo, a empresa vem passando por diversos problemas em relação à qualidade dos seus produtos, gerando o registro de inúmeras não-
conformidades; no entanto, essas não conformidades não tinham o devido tratamento nem um destino final. A RDC da ANVISA 67/2007 
determina a implementação de um Sistema de Garantia de Qualidade nas farmácias de manipulação. Na empresa em questão, inicialmente seria 
necessário realizar o levantamento das não-conformidades e em seguida propor ações corretivas e/ou preventivas, para que efetivamente o 
Sistema de Qualidade pudesse ser implantado. Na farmácia de manipulação estudada foram encontrados setenta e seis registros de não-
conformidades que foram divididas em: Grupo A – 27 encontradas, Grupo B – 12 encontradas, Grupo C – 22 encontradas, Grupo D – 13 
encontradas e Grupo E – 2 encontradas. Seguindo a proposta de ações de melhorias para os grupos de não-conformidades analisados, algumas 
ferramentas de qualidade podem ser utilizadas pela empresa para reduzir as não-conformidades encontradas. O ciclo PDCA de melhorias pode ser 
utilizado. É uma ferramenta de qualidade e consiste em uma serie de procedimentos, que se destinam a levantar a causa fundamental do 
problema e eliminá-lo. Outra proposta de tratamento das não-conformidades e consequentemente resultar em ações de melhoria para a 
empresa, são as auditorias de qualidade (internas e externas). Através da análise dos dados mostrados nos grupos que representaram as não-
conformidades, foi possível observar que a farmácia de manipulação pesquisada não atende alguns requisitos exigidos pela legislação vigente. Os 
dados obtidos neste trabalho demostraram que a farmácia possui um Sistema de Garantia da Qualidade deficiente e ineficaz, que deve ser 
aprimorado com urgência.
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RESUMO

As infecções de sítios cirúrgicos (ISCs) desencadeiam processos infecciosos que acometem tecidos, órgãos e cavidades abordadas em um 
procedimento cirúrgico. São infecções relacionadas à assistência da saúde (IRAS) e se apresentam de forma localizada ou sistêmica, devido à 
presença de agentes infecciosos com produção de enzimas ou toxinas, sem evidências e monitoramento da condição pré-existente no material 
cirúrgico utilizado ou incubação por ocasião da admissão hospitalar do paciente. As ISCs representam 24,0% das infecções hospitalares globais, 
ocupando a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde, com números que compreendem 14,0% a 16,0% das infecções 
encontradas em pacientes hospitalizados. Estes tipos de infecções economicamente inviável para as instituições de saúde, repercutem no período 
prolongado da internação na unidade hospitalar, conferem resistência aos antimicrobianos utilizados como profiláticos e no pós cirúrgico, 
aumentam a mortalidade de pacientes submetidos a estes procedimentos invasivos e acabam por interferir diretamente no surgimento de novos 
quadros infecciosos. O objetivo do presente trabalho foi analisar o perfil microbiológico das principais bactérias em infecções de feridas pós-
cirúrgicas em pacientes do Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO, assim como descrever perfis de bactérias que conferem resistência aos 
antimicrobianos. Descrever as principais cirurgias de sítio cirúrgico acometidas por infecções pós operatórias e estabelecer as principais classes de 
antimicrobianos utilizados no tratamento das infecções. Foram analisados 50 prontuários de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 
com diagnóstico médico e laboratorial de infecção de sítio cirúrgico no HUGO. As análises estatísticas foram realizadas para o perfil de bactérias, 
tipos de ISCs  e medicamentos utilizados. Observou-se que as cirurgias mais comprometidas com ISCs foram as ortopédicas e as gastrointestinais 
totalizando aproximadamente 70% das infecções notificadas neste estudo. Os microrganismos mais frequentes em infecções de ferida pós 
cirúrgica foram os do grupo das gram-negativas, sendo Pseudomonas aeruginosas e o Acinetobacter baumannii os mais comuns, e do grupo dos 
gram-positivos a espécie Staphylococus aureus. Dos 54% dos pacientes com ISCs submetidos a cultura microbiológica de crescimento bacteriano, 
as principais cepas bacterianas (32 bactérias) encontradas nos achados laboratoriais dos pacientes foram  Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
baumannii, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus haemoliticus, Proteus mirabilis, 
MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina) e Citrobacter freundii. Houve predomínio do uso de antimicrobianos de amplo espectro do 
grupo beta lactâmicos da classe cefalosporinas (Ceftriaxona e Cefazolina) comuns das unidades hospitalares, seguido do metronidazol. Nenhum 
resultado de antibiograma foi apresentado nos prontuários selecionados para ISCs. No levantamento estatístico foi observada a presença de 
bactérias altamente importantes no cenário de seleção de resistência frente aos fármacos antimicrobianos, como P. aeruginosa, A. baumannii, K. 
Pneumoniae, S. aureus incluindo o MRSA. As análises mostram uma antibioticoterapia empírica de amplo espectro utilizada para o tratamento das 
ISCs. Em relação ao cenário favorável a seleção de bactérias multiresistentes aos antibióticos nos ambientes hospitalares  e de maneira a respaldar 
a segurança  dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, é de extrema necessidade um programa de multiprofissionais de saúde para 
cobertura, monitoramento, controle, tratamento e erradicação de patógenos  frente as ISCs.
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RESUMO

De acordo com recentes dados divulgados pelo Ministério da Saúde, os casos de Hepatite C vêm aumentando bastante ao longo dos anos, e por 
ser uma doença assintomática, não levanta suspeitas para a realização de exames a fim de fazer um diagnóstico, quando confirmada, muitas vezes 
essa já se encontra em um grau bastante avançado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Atenção Farmacêutica é a prática profissional 
exercida pelo farmacêutico, na qual o paciente é o principal favorecido. O objetivo do presente trabalho é atualizar protocolos de seguimentos 
farmacoterapêuticos para pacientes com Hepatite C crônica. A metodologia utilizada foi um estudo do tipo observacional descritivo, onde foram 
elaborados protocolos para auxiliar no acompanhamento dos pacientes durante a utilização do novo tratamento da Hepatite C crônica. Como 
resultados foram elaborados meios para um melhor controle de cada etapa do processo, o primeiro passo foi a criação de um POP (Procedimento 
Operacional Padrão), para padronizar o passo a passo a ser seguido com cada paciente, a elaboração de folhetos de orientação sobre os 
medicamentos a serem utilizados, com informações sobre armazenagem correta, modo de usar, outros medicamentos que não podem ser 
administrados concomitantemente, os possíveis efeitos adversos que podem aparecer durante o tratamento e com alerta sobre a importância de 
seguir todas as instruções dadas no momento da dispensação; a formulação de uma entrevista sobre as condições gerais do paciente, com um 
foco principal nas demais doenças apresentadas pelo mesmo e todos os medicamentos de uso prévio. Para um monitoramento adequado de 
todas as etapas do processo, estão sendo formuladas planilhas para acompanhamento das dispensações, data de retorno do paciente, exames 
realizados e possíveis reações citadas pelo mesmo. Conclui-se  que foi elaborada uma ótima estrutura para que o paciente se sinta amparado no 
novo processo terapêutico que irá iniciar, e deixando sempre claro que o farmacêutico estará disponível dar o apoio necessário, mas que ele 
também precisa cumprir com a sua parte para o sucesso do tratamento.
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RESUMO

A anticoncepção de emergência (AE) é definida como medida emergencial de reposição hormonal pós-coito desprevenido, para evitar a gravidez 
indesejada em casos específicos. Mencionar, hoje, o assunto sobre métodos de AE ainda gera grande polêmica. As preocupações a respeito dos 
mecanismos de ação de métodos AE tornam uma barreira para a aceitação, utilização generalizada e indicação desse tipo de anticoncepção. Hoje, 
o levonorgestrel (LNG) isolado é mundialmente o método mais utilizado. Tendo em vista a falta de conhecimento sobre o mecanismo de ação, o 
que pode levar ao uso incorreto da AE, e a superestimação da sua eficácia, definiu-se como objetivo principal do estudo a verificação do uso da AE 
por estudantes do curso de Farmácia de uma universidade particular localizada nas zonas norte e oeste do município do Rio de Janeiro. Trata-se de 
um estudo epidemiológico descritivo, quantitativo e transversal, onde se utilizou um questionário estruturado para a coleta das informações dos 
participantes. Cada aluna teve o anonimato assegurado e foi devidamente esclarecida em relação aos objetivos, riscos e eventuais benefícios do 
estudo, oficializando sua participação através da assinatura do Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido. O questionário foi abordado de 
forma indireta para minimizar as possibilidades de constrangimentos. O presente estudo foi previamente avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP). A amostra compreendeu 194 alunas dos turnos da manhã e da noite, dos 10 períodos que compõe o curso de Farmácia. Para 
análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010. Do total de alunas que participaram do estudo, a faixa etária de maior 
representatividade foi de 18 a 25 anos, com grande maioria das participantes (n= 81). As solteiras também representaram a maioria da amostra 
com 65%. A maioria das entrevistadas (n= 192) afirmou “já terem ouvido falar” sobre a AE. Sobre a crença do aborto, 50,5% afirmou não causar 
micro aborto ou aborto. Verificou-se que 100 alunas fizeram uso do medicamento. O 9° período foi o de maior número de participantes que 
utilizaram o método (n= 19). Sobre a frequência de uso da AE, 47 alunas responderam ter utilizado apenas uma vez o método. A relação sexual 
ocasional sem uso de preservativo foi o principal motivo para a sua utilização (50%). 74 alunas fizeram a escolha da medicação por conta própria. 
Poucas alunas (n=19) tiveram orientação profissional quanto ao uso da pílula de emergência. Apenas 11 alunas foram orientadas por um 
farmacêutico. Em relação à forma de obtenção do medicamento, 94 alunas não utilizaram receita médica. 36% das alunas apresentaram alguma 
reação adversa, sendo as mais citadas o sangramento de escape e náusea. Quase a totalidade das alunas afirma ter gostado do resultado obtido, 
não engravidando, 96%. A obtenção da AE ocorreu majoritariamente em farmácias, sem prescrição e orientação de profissionais de saúde. 
Concluiu-se que existe facilidade de aquisição da medicação, aliado ao seu baixo custo, porém associado à ocorrência de falta de informação, o 
que pode levar ao uso inadequado.  Isto revela a distância entre os vários serviços de saúde mencionados ao longo deste trabalho, como 
intermediadores de informação de atenção à saúde reprodutiva e sexual, junto do cotidiano de cuidados à saúde, inclusive entre os universitários 
de farmácia que serão especialistas desta área. Contudo, as inconsistências no uso da AE denotam que o conhecimento técnico-científico 
adquirido nas aulas de graduação não necessariamente impõe comportamentos contraceptivos mais planejados ou seguros, uma vez que houve 
quatro gestações. Através do presente estudo, possibilitou-se melhor compreensão sobre a situação de aceitação e uso da AE na população 
investigada. A pesquisa mostrou-se relevante, visto que, é um tema de importante discussão no meio acadêmico e os presentes dados podem ser 
usados como fonte de aprimoramento e conscientização.

Saúde

FarmáciaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 327



Curso: Fisioterapia

Saúde

E-mail para contato: neuroceu@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es) Fernanda Rezende; Andressa Ripel; Tainara Arruda Santos

Palavra(s) Chave(s): Amputação. Terapia através da dança. Equilíbrio postural. Reabilitação.

Título: A DANÇA COMO AGENTE TRANSFORMADOR NA VIDA DO INDIVÍDUO PROTETIZADO 328

RESUMO

A amputação do membro inferior leva à perda do mecanismo de controle neural dos órgãos efetores da marcha. Gerando a dificuldade na marcha 
devido à falta de sincronia da atividade muscular, em função de não receber a informação proprioceptiva adequada. Para que haja a manutenção 
do equilíbrio, faz-se necessário que estejam íntegros os elementos anatômicos e funcionais, por não receber as informações proprioceptivas 
adequadas ocorre à dificuldade na marcha e a falta de sincronia da atividade muscular. O equilíbrio é responsável por proporcionar movimentos 
funcionais com menor gasto energético.  Este estudo teve como objetivo verificar a influência da dança no equilíbrio estático e dinâmico do 
indivíduo protetizado, a reintegração deste indivíduo na sociedade e a busca por melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. Este estudo foi 
realizado em academia situada em Petrópolis – RJ. Foi realizado o estudo em 02 indivíduos, sendo que os mesmos foram submetidos a avaliações 
no início do programa de dança e no final. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo, bem como seu professor orientador respeitou todas as 
normas da Resolução CNS 196/96. Este estudo foi aprovado pelo CEP.  Nº CAAE: 0122.0.000.308-10.  Fizeram parte deste estudo 02 indivíduos 
adaptados à prótese; apresentar marcha independente; estar protetizado e adaptado a prótese. Foi realizado um programa de dança durante 08 
semanas, com 01 aula semanal de 60 minutos de duração. O estilo escolhido foi o Tango, por trabalhar de forma completa o equilíbrio, a 
transferência de peso e a coordenação motora. Foram realizados os Testes: Escala de equilíbrio e mobilidade de Tinetti, Escala de equilíbrio de 
Berg e o Questionário de Qualidade de Vida SF-36.  Os dados relativos às reações de equilíbrio observadas durante a realização da primeira e 
segunda avaliação foram tratados descritivamente. Foram comparados os dados coletados dentro de dois períodos de avaliação. O indivíduo A 
obteve melhora em seu equilíbrio de 3,6% no teste de Tinetti e 3,7% no teste de Berg, o indivíduo B obteve melhora em seu equilíbrio de 23,8% no 
teste de Tinetti e 3,9% no teste de Berg. Melhora na qualidade de vida, sem relato de dor durante as atividades da vida diária; relataram mais 
ânimo e mais motivação para a vida social; relato de paciente se achar mais saudáveis e menos cansados. Chegou-se a conclusão que  pacientes 
protetizados de membro inferior podem através da dança obter melhora em seu desempenho e equilíbrio, proporcionando assim, uma melhora 
na qualidade de vida. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a dança pode melhorar o desempenho na motricidade e nas reações de 
equilíbrio, diminuindo o risco de queda ou até mesmo promover melhor ajuste postural na queda. Não houve relato de queda durante o período 
da realização do estudo. Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de um estudo mais aumentando o número de indivíduos para que se 
possa generalizar os resultados, visto que dois indivíduos não representam a população de pessoas amputadas. O importante é compreender o ser 
humano para poder trabalhar com ele, e não para ele. A reabilitação física, psíquica e social, representa viver com o paciente na construção de 
uma sociedade cada vez mais humana e digna.
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RESUMO

A lombalgia é definida como um sintoma de dor entre o último arco costal e a prega glútea inferior, podendo ou não irradiar para as pernas. Pode 
ser aguda ou crônica caracterizando por lombalgia crônica uma dor, que perdura após o terceiro mês a contar do primeiro episódio de dor aguda. 
Com sua alta incidência afeta cerca de 80% da população mundial em algum momento da sua vida, se apresentando de uma forma crônica. A 
Escola de Postura foi criada na Suécia em 1969. Tem como objetivo a educação e a prevenção, oportunizando uma melhora tanto da postura 
corporal, quanto das dores na região lombar. Possibilita a aprendizagem de posturas corretas durante a execução de atividades corriqueiras e 
laborais e são realizadas práticas de alongamento e fortalecimento. O estudo teve objetivo verificar a influência da Escola de Postura em usuários 
com Lombalgia da Estratégia Saúde da Família do Parque Burle- Cabo Frio. Foi do tipo quase experimental e envolveu pacientes com quadro álgico 
na coluna lombar atualmente ou em algum momento da vida, usuários da Estratégia Saúde da Família do Parque Burle, no município de Cabo Frio. 
O período de realização do tratamento totalizou 8 sessões, realizados uma vez na semana, sempre no mesmo horário, com sessões de 40 minutos 
de duração. Para verificar a intensidade de dor foi utilizado a Escala subjetiva de dor CR10 de Borg. Para análise da flexibilidade foi verificada a 
amplitude articular máxima, utilizando o protocolo de goniometria do Laboratório de biometria e fisiologia do esforço (LABIFIE) para os 
movimentos passivos de flexão da coluna lombar e flexão da articulação do quadril. Para avaliar a qualidade de vida, foi aplicado o questionário de 
qualidade de vida SF-36. No primeiro encontro da Escola de Postura foi realizada uma palestra com duração de 40 minutos abordando orientações 
posturais para atividades da vida diária. Nos encontros práticos os exercícios ficaram divididos nas posições deitado e em pé. Foram realizados 
exercícios de auto alongamento estático dos músculos paravertebrais, glúteos, iliopsoas, piriforme, quadríceps, tríceps sural, isquiostibiais, cada 
alongamento foi realizado 3 vezes durante 10 segundos. Foram realizados também exercícios de fortalecimento dos músculos paravertebrais, reto 
e transverso do abdômen, feitos em 3 séries de 10 repetições, sem carga. Foi dada orientação para realização dos exercícios de alongamento 
diariamente no ambiente domiciliar. Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel Office 2013 com estatísticas descritivas como 
média, porcentagem e desvio padrão. Para a análise de dor, foram aplicados os testes de Wilcoxon e para análise da flexibilidade utilizou-se o 
Teste t-Student para amostras dependentes. Adotou-se o valor de p≤0,05 para significância estatística. A amostra foi composta por 7 pacientes. A 
Média de idade da amostra foi de 63,5 ± 8,3 anos com idade entre 48 a 79 anos e a maioria formada por mulheres (88%). Pode-se observar que 
com os resultados obtidos nos oito domínios do questionário SF-36 não houve uma melhora significativa entre a Pré e Pós- intervenção. Em 
relação a dor lombar observou-se que houve uma redução significativa no nível de dor pré e pós tratamento (p<0,02). Verificou-se que os 
movimentos de flexão de quadril (p><0,01) e flexão lombar (p><0,003), apresentaram aumentos significativos da amplitude de movimento do pré 
para o pós-tratamento. Conclui-se que a intervenção através da escola de postura obteve melhoras significativas em relação ao nível de dor 
lombar e flexibilidade dos movimentos flexão de quadril e flexão de coluna lombar, porém não mostrou melhora significante na qualidade de vida. 
Por ser um tratamento em grupo pode diminuir a grande demanda de pacientes portadores de lombalgia nas emergências de saúde, reduzindo o 
custo financeiro. Sugere-se que futuros estudos sejam realizados investigando os efeitos de aplicações de mais sessões semanais, um número 
maior de intervenções e maior 
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RESUMO

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é a mais comum desordem hereditária neuromuscular. As alterações funcionais iniciam-se por volta dos 
três anos de idade. A fraqueza da musculatura respiratória é indicada por anormalidades das pressões respiratórias máximas e pelo distúrbio 
respiratório restritivo, que reduz a capacidade pulmonar total e a capacidade vital. O objetivo do estudo foi verificar o efeito da Fisioterapia 
Respiratória em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne em vários estágios, através de estudos de caso, avaliando a força muscular 
respiratória, expansibilidade torácica e grau de obstrução. Uma vez que essa doença traz desordens em diversos sistemas (neuromotor, 
respiratório etc.) de forma gradual e progressiva, torna-se relevante o estudo de casos em diversos estágios da doença, desde o início até crianças 
após a puberdade. A literatura ainda não apresentou estudos comparando resultados da Fisioterapia aplicada a pacientes nesses diversos estágios. 
Portanto, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito da Fisioterapia Respiratória em pacientes com DMD em vários estágios, através de estudos de 
casos, avaliando a força muscular respiratória, expasibilidade torácica e grau de obstrução pulmonar. O estudo foi realizado com três pacientes, 
um em fase inicial (paciente A), e outros dois em fase intermediária e avançada da doença (pacientes B e C, respectivamente). Foram realizadas 
três avaliações, durante Julho, Agosto e Setembro de 2015, utilizando o manovacuômetro, peak flow e a cirtometria torácica como materiais de 
avaliação. Para o tratamento do paciente, uma intervenção foi preconizada usando Threshold IMT®, PEEP em selo d’agua, técnica de 
empilhamento de ar, e por fim a técnica de descompressão súbita. Quanto ao peak flow, o paciente B apresentou o maior valor de 300 L/min (50 
L/min a mais do que o valor no início da intervenção); o paciente C apresentou maior incapacidade, que foi mantida nos três meses; não houve 
evolução no paciente A. Quanto a diferença entre as pressões inspiratórias e expiratórias (PImáx e PEmáx, respectivamente), o paciente C obteve 
baixos valores em todos os meses; já os pacientes A e B não tiveram variação marcante nesse parâmetro. Percebeu-se um ganho na cirtometria 
em cicatriz umbilical no paciente A, e uma relativa manutenção dos valores para os pacientes B e C. O estudo sugere que a atuação da Fisioterapia 
respiratória pode ter papel fundamental na manutenção das variáveis respiratórias em pacientes portadores de Distrofia Muscular de Duchenne. 
Pacientes em estágios mais tardios da doença tendem a responder menos à terapêutica. O estudo observou os resultados da Fisioterapia em curto 
prazo (três meses), em pacientes que já vinham realizando tratamento, portanto nesses casos não se esperariam melhoras significativas no 
quadro. Existe uma grande dificuldade em se realizar estudos controlados randomizados, devido à dificuldade de se conseguir uma amostra 
adequada de pacientes. Contudo, os resultados corroboram o que a literatura sugere, de que a Fisioterapia pode desempenhar papel fundamental 
nesses pacientes.

Saúde

FisioterapiaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 329



E-mail para contato: gmaia@live.estacio.br IES: UNESA

Autor(es) Livia Jaccoud da Silva; Rafael José Bezerra Siqueira

Palavra(s) Chave(s): Câncer de mama. Qualidade de vida. Funcionalidade.

Título: A IMPORTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES MASTECTOMIZADAS NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM 
CÂNCER DE MAMA

330

RESUMO

O diagnóstico precoce e o avanço das terapêuticas disponíveis têm levado ao aumento da sobrevida das pacientes com câncer de mama, apesar da 
incidência ainda ser elevada no Brasil. Com o aumento da sobrevida, observa-se a importância de avaliar a qualidade de vida destas pacientes. O 
objetivo deste estudo é verificar o impacto das ações do AMMA na qualidade de vida, na rede social e no apoio e/ou suporte social dos pacientes 
portadores de câncer de mama.  Foi realizado um estudo transversal em uma coorte de mulheres com confirmação histopatológica de câncer de 
mama e que estão recebendo assistência pela AMMA no período de 1 a 2 anos. Foram selecionadas 16 mulheres para coleta de dados por 
entrevista realizada  para obtenção de dados sócio-demográficos  e dados clínicos, sendo utilizado como instrumentos o ques�onário da 
Organização Européia de Pesquisa e Tratamento de Câncer-C30 para mensurar qualidade de vida e adaptação validada do Medical Outcomes 
Study Social-Support Survey para avaliar rede social e apoio social. Foram realizadas análises estatísticas entre as dimensões da qualidade de vida, 
de rede social e apoio social. Resultados: Foi observado que 56,25% das mulheres entrevistadas tem idade superior a 60 anos, 56,25% possuem 
baixa escolaridade, 81,25% não possuem hábito tabágico, 93.75% não realizam reposição hormonal e que 62,5% realizaram mais de um tipo de 
tratamento para o câncer de mama. Em relação ao impacto na funcionalidade observamos que a AMMA parece influenciar de forma significativa 
nos aspectos cognitivo (4,25±1,87), social (2,87±1,62), enquanto que nos aspectos  físico (10,31±3,59), emocional (11,62±3,73) e saúde global 
(10,43±2,52) não foi observado grande impacto. Em relação ao impacto aos sintomas fadiga (5,62±2,09), náusea e vômitos (2,5±0,89), dor (4,56±
1,99), dispnéia (2,18±1,22), insônia (2,25±1,34), perda de apetite (1,31±0,60), constipação (1,5±0,96), diarreia (1,06±0,25) não observamos grande 
impacto, porém salientamos que a AMMA oferece serviços médicos. Em relação a dificuldade financeira (1,87±1,08) observamos a importância da 
AMMA no suporte financeiro para tratamento (passagens, medicamentos ,etc). Já a questão de rede e apoio social, verificou-se que uma 
importante participação da AMMA no apoio material (18,5±2,39), afetivo (14,62±0,88), emocional (16,93±2,99), informação (16,81±2,88) e 
interação social (14,68±4,11). Sendo assim, verificou-se que a presença de associações como a AMMA, podem gerar grande impactos positivos na 
funcionalidade e na qualidade de vida de indivíduos portadores de câncer. Além de que, pesquisas como estas podem gerar um feedback para a 
associação com objetivo de melhorar suas missões e objetivos em relação ao público alvo.
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RESUMO

A avaliação do nível de consciência é fundamental para a identificação do diagnóstico e planejamento das intervenções dentro das unidades 
hospitalares; quando administrada minuciosamente, fornece subsídios importantes sobre a abordagem do paciente. Escalas foram construídas 
para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e também padronizar o exame dos pacientes inconscientes. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a utilização da escala de coma de Glasgow e escala Four para avaliação do nível de consciência em sujeitos hospitalizados.  O 
presente estudo é do tipo observacional, de pesquisa clínica, transversal. Foi proposto aos residentes de fisioterapia, fisioterapeutas, enfermeiros 
e médicos que trabalham em hospitais, aplicarem as duas escalas em pacientes internados na enfermaria ou Unidade de Terapia Intensiva.  O 
estudo é constituído por 7 mulheres (50,00%) e 7 homens (50,00%), os quais 7,14% são residente, 28,57%, são enfermeiro, 57,14% fisioterapeutas 
e 7,14% são médico. Participaram da pesquisa profissionais com tempo de profissão entre 3 a 5 anos (21,42%),  21,42% possuem de 4 a 7 anos de 
atuação e 57,14% mais de 8 anos de atuação. Em relação ao conhecimento das escalas, correspondem 64,28% utilizam a escala de coma de 
Glasgow, nenhum dos profissionais utiliza apenas a escala de Four e 35,71% utilizam ambas. Quando perguntados se aplicam as duas escalas  
apenas 7,14% disseram sim e 92,85% não. Quanto a praticidade das escalas 64,28% responderam que a Glasgow é mais prática e rápida de ser 
aplicada. Quanto a utilização no setor, 100% dos profissionais utilizam a escala de Glasgow e sobre a importância de avaliar os reflexos de tronco e 
os reflexos respiratórios responderam sim. Os resultados parciais nos levam as seguintes considerações: a escala de coma de Glasgow é uma 
escala padrão nos hospitais, isso pode diminuir o interesse de aplicar outro protocolo. Todos os profissionais avaliados até então, concordam que 
é essencial a avaliação dos reflexos respiratórios, porém não aplicam uma escala específica que seria a escala de Four, isso mostra que pode ser 
incentivada a aplicação dessa escala nos hospitais.
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RESUMO

Os trabalhadores do departamento de desenvolvimento de softwares e equipamentos no setor elétrico são profissionais das áreas de engenharias, 
sistemas de informação e áreas administrativas. Suas atividades requerem longos períodos na mesma posição, o uso excessivo dos punhos e 
dedos, bem como, a necessidade de aprimoramento profissional exigidas por um mercado de trabalho voltado às novas tecnologias e inovação. 
Sendo assim se faz necessário conhecer a prevalência de sintomas osteomusculares e avaliar o estresse ocupacional auto relatado desses 
profissionais. Diante desses fatores, objetivou-se investigar o estresse ocupacional e os sintomas osteomusculares apresentados pelos funcionários 
de uma empresa incubada no Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT/UFJF), em Juiz de Fora, Minas Gerais.  Foi 
realizado estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa com coleta de dados em abril de 2016, durante reunião com toda a equipe 
da empresa, mediante o emprego de dois questionários: Questionário Nórdico de Sintomas osteomusculares composto por uma figura do corpo 
humano, mostrando as regiões anatômicas dos membros (pescoço, ombros, parte superior e inferior das costas, cotovelos, punhos/mãos, 
quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés). Nessa parte, o indivíduo responde “sim” ou “não”, em relação à ocorrência de sintomas como dor, 
formigamento/dormência nos últimos 12 (doze) meses e nos últimos 7 (sete) dias. Este instrumento investiga, também, se os indivíduos 
procuraram auxílio de algum profissional de saúde e se foi impedido de realizar atividades nos últimos 12 (doze) meses, devido a estes sintomas e 
2). Os itens relacionados ao estresse foram avaliados por meio do Item 2 do Questionário sobre Percepções sobre a rede de saúde, sobrecarga e 
estresse relacionado ao trabalho que  avaliavam a intensidade de problemas de sono, sentimentos de estar deprimido, ansioso, sobrecarregado, 
estressado, frustrado, irritado, sensação de apresentar problemas emocionais, cansaço físico e queixas físicas. A amostra constou de 22 
funcionários da empresa, destes 18 eram do sexo masculino (81,82%), já o gênero feminino constou de 4 funcionárias (18,18%).Em relação ao 
Estresse ocupacional, 63,63% dos entrevistados relataram ter problemas de sono frequente, 27,27% sentiram-se deprimidos em alguma 
circunstância, 81,81% apresentaram ansiedade, 77,27% sente-se ou já se sentiu sobrecarregado, 68,18% relataram algum grau de estresse, 50% já 
se sentiu frustrado, 50% irritado, 27,27% relataram problemas emocionais, 81,81% relatam cansaço físico frequente e 50% dos trabalhadores 
apresenta ou já apresentou queixas álgicas. Em relação a essas queixas álgicas, avaliadas pelo questionário Nórdico de sintomas osteomusculares, 
ficou evidente que 77,27% dos entrevistados apresentou dor, formigamento ou dormência nos últimos 12 meses em pelo menos um dos 
seguimentos corporais avaliados, sendo que 13,63% deles foi impedido de realizar suas atividades laborais. Entretanto, apenas 13,63% dos 
funcionários procurou algum profissional da área de saúde para tratamento. A porção superior das costas (50%) e pescoço (50%) foram as mais 
destacadas, seguido pelas regiões de punhos e mãos e parte inferior das costas com 36,36% cada.  O estresse pode manifestar sintomas nas 
pessoas, tanto no nível pessoal (dor nos ombros e coluna, depressão, aumento da pressão arterial, irritabilidade acentuada, dentre outros) como 
organizacional (absenteísmo, rotatividade, queda na qualidade da produção). Tais sintomas podem acarretar o desenvolvimento de patologias 
físicas ou serem acentuados por elas.  Este estudo demonstrou que a maioria dos funcionários apresenta indicativo de estresse ocupacional, 
acentuado por fatores emocionais e por queixar álgicas, com indicativo de estudo ergonômico para o ambiente de trabalho visando possível 
redução de tais DORTs.
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RESUMO

A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) se caracteriza por episódios recorrentes de cessação/diminuição de fluxo aéreo 
decorrente do colapso inspiratório das vias aéreas durante o sono, resultando em hipoxemia. A SAHOS é considerada um problema de saúde 
pública, acometendo diversas faixas etárias e tendo consequências neurocognitivas e cardiovasculares. O presente estudo tem como objetivo geral 
analisar os efeitos adversos na adaptação a terapia com pressão positiva em pacientes com síndrome obstrutiva do sono. A pesquisa desenvolvida 
é de caráter descritivo, longitudinal, com abordagem quantitativa dos dados. A população do estudo foi composta de 20 pacientes, portadores da 
Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) que estavam em tratamento com Pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP) 
acompanhados no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram incluídos na amostra 70% (n=14), nos quais 86% (n=12) 
apresentaram adaptação ao suporte ventilatório e 14% (n=2) não se adaptaram a terapia. Foram excluídos 30% (n=6) da população do estudo por 
não ter sido possível manter um contato continuo no acompanhamento e os pacientes que não aceitassem assinar o termo de consentimento livre 
e esclarecido. Analisando o IMC foi percebido que os indivíduos que não se adaptavam estavam classificados como obesos do tipo I e II 
representando 14% (n=2). O gênero masculino teve predominância entre os participantes como 64% (n=9), ficando o sexo feminino com 
percentual de 36% (n=5) da amostra. Os participantes apresentaram média de idade de 71,5 ±13,1 anos. O efeito adverso mais relatado foi 
garganta seca em 57% (n=8) dos pacientes, estando presente com maior frequência no grupo que utilizava no período de 1 a 3 meses. Os 
pacientes que desistiram da terapia utilizavam nível pressórico acima de 12 cmH2O representando 14% (n=2) da amostra. Diante dos resultados 
encontrados foi comprovado que os efeitos adversos e níveis pressóricos elevados podem interferir na adesão ao tratamento e que os indivíduos 
que não se adaptavam estavam classificados como obesos do tipo I e II.
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RESUMO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) atinge mais de 500 milhões de pessoas no mundo (OMS) e, os tratamentos indicados para a doença devem ser 
contínuos substituindo a função renal, uma delas é a hemodiálise. A hemodiálise provoca uma série de alterações no organismo, incluindo o 
sistema cardiopulmonar, sendo assim, a avaliação da qualidade de vida desses pacientes é de extrema importância para o entendimento dos 
serviços, aperfeiçoamento da assistência e reintegração desse indivíduo à vida socioeconômica e familiar, facilitando a organização de programas 
de atenção à saúde. O objetivo desta pesquisa foi avaliar as limitações funcionais dos pacientes hemodialíticos com e sem disfunção 
cardiopulmonar. A pesquisa avaliou homens e mulheres na faixa etária de 19 a 70 anos, sendo que todos os pacientes já realizavam hemodiálise há 
mais de um ano. A metodologia se baseou mediante avaliação anamnésica dos pacientes associada e um teste de caminhada de seis minutos com 
o uso de uma escala de Borg modificada. Além os sintomas físicos, 35% dos pacientes relataram ser depressivos. Os resultados desse estudo 
evidenciaram uma prevalência na disfunção cardiovascular, onde 55% do grupo estudado apresentou hipertensão arterial, um dos principais 
acometimentos que levam a desenvolver a insuficiência renal. Esses pacientes parecem ter desenvolvido várias comorbidades cardiovasculares ao 
longo dos anos, vinculadas possivelmente a inatividade física, má alimentação e às alterações renais. Porém, um total de 18 indivíduos 
completaram o teste de caminhada sem intercorrências e queixas clínicas e não relataram nenhum desconforto respiratório, fadiga e dor 
muscular. Evidenciou-se que pacientes com insuficiência renal crônica que realizam hemodiálise tem a qualidade de vida afetada negativamente, 
sendo que, as alterações na função respiratória estão entre as condições mais frequentes apresentadas. Contudo, apesar das repercussões 
cardiopulmonares advindas da insuficiência renal, os efeitos e alterações no organismo ainda são pouco conhecidos. Esses pacientes precisam de 
um tratamento mais amplo com um maior acompanhamento, de modo a proporcionar uma melhora significativa da qualidade de vida. Este 
estudo evidencia que uma equipe multidisciplinar da saúde é essencial para a melhora do dialítico até o momento do transplante renal.
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RESUMO

A modernização dos processos de trabalhos das empresas para se adequarem a mercados cada vez mais competitivos e globalizados impõe uma 
demanda crescente por produtividade aos funcionários. Esse cenário leva muitas empresas a investir mais na capacidade de produção dos 
colaboradores, descuidando da qualidade de vida e do ambiente de trabalho no qual esses indivíduos estão inseridos. Entretanto, estudos recentes 
mostram que o investimento das empresas na melhora da saúde do trabalhador pode trazer um retorno positivo não só quanto à satisfação do 
funcionário, como também acarretar um aumento significativo da produtividade. A lombalgia é uma forma comum de doença ocupacional 
relacionada ao trabalho, acometendo cerca de 80% da população em alguma fase da vida. Essa condição pode levar à incapacidade funcional do 
indivíduo e absenteísmo do trabalho. A ginástica laboral pode ser compreendida como uma séria de exercícios físicos realizado no ambiente de 
trabalho, no horário de trabalho, com o objetivo de melhorar a saúde dos funcionários e prevenir lesões por esforço repetitivo e outros distúrbios 
ocupacionais. O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da ginástica laboral como tratamento e prevenção da lombalgia. Essa pesquisa trata de 
um estudo experimental quantitativo desenvolvido na faculdade Estácio de Sá de Vitória, que utilizou os questionários EVA e Rolland Morris para 
avaliar a sensação de dor e incapacidade dos colaboradores. Foram selecionadas um total de 13 colaboradores da faculdade Estácio de Sá de 
Vitória e um total de 11 colaboradores da faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, resultando num total de 24 participantes, sendo divididos em 2 
grupos (A e B), onde A é o grupo testado e B é o grupo controle. Após o preenchimento dos questionários, o grupo de tratamento foi submetido a 
10 sessões de ginástica laboral, durante 5 semanas, 2 sessões de 30 minutos por semana. Os resultados apontam redução de 62,32 % da dor e 
uma melhora em torno de 64,44% da função lombar no grupo de tratamento, em relação ao grupo de controle que não houve melhora alguma. O 
estudo conclui que o tratamento proposto foi eficaz para reduzir a dor e incapacidade funcional associada à lombalgia e pode ser considerado um 
método alternativo para tratar os pacientes no ambiente de trabalho. Foi observado a também a necessidade de estudos mais detalhados acerca 
da melhor configuração de exercícios laborais que impactam de forma mais significativa a lombalgia.
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RESUMO

A modulação da excitabilidade cortical  com a utilização da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), por alterar a fisiologia das 
conexões córtico-subcorticais, apresenta potencial para a produção de efeitos colaterais   sobre o sistema nervoso autônomo. Como toda técnica
que não apresenta estudos de longo prazo sobre sua utilização e possíveis efeitos adversos , tivemos relato em estudos iniciais de um paciente que 
apresentou efeitos de alterações em padrão respiratório, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre a utilização da ETCC com avaliação 
da gasometria e padrão respiratório A pesquisa objetivou avaliar possíveis efeitos agudos da ETCC sobre a pressão arterial, a frequência 
respiratória e os valores de Vo2 e Co2 em voluntários normais. Foram selecionados 20 voluntários  sadios, que foram  divididos em dois grupos: 
que foram submetidos a estimulação transcraneana  real e outro grupo que apesar de passar pelos mesmos procedimento de montagem dos 
eletrodos receberam a estimulação sham (placebo);  ambos foram submetidos à ETCC da região pré-frontal dorso-lateral  esquerda, tendo sido 
avaliados nas fases de repouso, estimulação e recuperação. Foi utilizado o equipamento K4b2, que é um analisador de gases espirométricos. 
Sendo observado a climatização do laboratório , assim como, os níveis de Co2 do ambiente, procedimento importante para calibração dos 
equipamentos de gasometria. Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação inicial dos parâmetros de pressão arterial e após a 
colocação da máscara de gasometria o voluntário ainda permanecia por um tempo curto para calibração do equipamento, somente após estes 
procedimento é que a estimulação foi realizada. Ao final da estimulação os parâmetros de pressão arterial foi reavaliado, uma vez que os dados de 
gasometria foram coletados durante toda a fase de estimulação.  Após avaliação dos resultados pode-se constatar que não foram detectadas 
alterações autonômicas e de gases respiratórios estatisticamente significativas e atribuíveis à ETCC. Conclui-se que a ETCC, como apontada em 
outros artigos sobre seus efeitos autonômicos , quando aplicada nos padrão descritos na pesquisa, apresenta-se como uma forma segura de 
neuromodulação não-invasiva, não representando riscos de alterações nos padrões respiratórios ou de captação de oxigênio, vindo os resultados a 
corroborar para a comprovação da segurança da técnica para utilização clínica.
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RESUMO

As técnicas incentivadoras da inspiração têm como objetivo promover inspirações máximas, na tentativa de prevenir ou tratar complicações 
pulmonares através da expansão pulmonar. Dentre as modalidades de expansão pulmonar usadas atualmente se encontra o Reanimador de 
Müller (RM), que é uma forma de exercício respiratório utilizando pressão positiva durante a fase inspiratória do ciclo respiratório, volume por 
meio de máscaras faciais ou bucais, para aumento de volume pulmonar, capacidade vital e promoção de higiene brônquica. Além do RM, existe 
uma nova modalidade de expansão pulmonar, o Breath-Stacking (BS), que em português significaria “respirações acumuladas dentro do tórax”. A 
realização da técnica acontece pela soma de múltiplos esforços inspiratórios. Isso é possível pela utilização de uma válvula unidirecional, 
permitindo a inspiração, porém bloqueando a expiração, tendo assim como objetivo primário a insuflação pulmonar e reverção de áreas 
colapsadas.Portanto, delimitou-se como objetivos deste estudo:  comparar o volume pulmonar alcançado durante as técnicas de BS e RM e 
conhecer a sensação relatada pelos voluntários durante a realização das técnicas. Na metodologia utilizada utilizou -se um formulário para o BS e 
RM composto por 5 séries. A primeira e a terceira séries constaram de testes do BS e RM, respectivamente. Na segunda série, foi realizado a 
técnica BS, onde o próprio voluntário determinava o fim da fase, sendo realizadas quantas fases fossem necessárias até se perfazer um total 100 
segundos, excluindo o tempo de intervalo. Os tempos conseguidos na segunda série do BS foram copiados para as séries do RM. Na quarta série o 
RM foi aplicado com uma pressão de 20 cmH2O, e na quinta com 30 cmH2O, reguladas através da válvula reguladora de pressão acoplada ao 
oxigênio. Durante todas as séries foram monitoradas a FC, SpO2 e PA. Após a segunda, quarta e quinta séries, se questionou ao voluntário o grau 
de dificuldade da técnica por meio da Escala Visual Analógica (EVA), uma palavra que relatasse a uma sensação durante a execução da técnica, e 
indagada a presença de tonturas, cefaléias, plenitude ou desconforto.Como resultados, identificou-se o volume pulmonar mensurado pelo 
ventilômetro mostrou-se significativamente maior quando utilizado acoplado ao Reanimador de Müller quando comparado ao breath-stacking, 
principalmente com a pressão de 30 cmH2O. Em relação a sensação subjetiva relatada pelo voluntário durante a execução das técnicas,  observou-
se maior dificuldade e desconforto com o breath-stacking quando comparado ao  Reanimador de Müller. Concluio-se que o Reanimador de Müller 
apesar de mostrar-se mais confortável e apresentar um volume maior que o mensurado no breath-stacking, não pudemos garantir que o volume 
mensurado na saída de ar do ventilômetro participou efetivamente da ventilação alveolar, já que este último o indivíduo respirou com pressão 
negativa e aquele com pressão positiva inspiratória.
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RESUMO

Com o envelhecimento humano, ocorrem muitas perdas, em especial as funcionais e musculoesqueléticas. O estudo teve como objetivo avaliar a 
capacidade funcional, equilíbrio estático e dinâmico e locomoção entre os idosos assistidos em um projeto de responsabilidade social de uma 
instituição de ensino superior por meio da Medida de Independência Funcional (MIF), Escala de Equilíbrio Berg e o teste Timed Up and Go. Estudo 
do tipo transversal, exploratório com abordagem quantitativa. Realizado no período de setembro a novembro de 2015, após aprovação prévia 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará sob parecer de número 1.240.180. A amostra deste estudo foi formada 
por idosos provenientes do Projeto de Responsabilidade Social – Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará que foi inaugurado em 
maio de 2006 com o propósito de promover atividades interdisciplinares culturais, educacionais, esportivas e sociais, desenvolvidas pelos 
professores e alunos, disponibilizando um ambiente potencializado de saúde, educação e qualidade de vida para a terceira idade. Foi realizada 
uma entrevista semiestruturada com abordagem das características sócio demográficas (gênero, idade, ocupação, escolaridade, renda familiar, 
estado civil) e clínicas (pressão arterial e peso). Para avaliação foram utilizadas a Medida de Independência Funcional (MIF), Escala de Equilíbrio 
Berg e o teste Timed Up and Go. A amostra do estudo foi composta por 20 idosos, sendo a maioria do gênero feminino (90%), com a média de 
idade de 66,7 anos. Observou-se que a maioria dos idosos era de aposentados (60%), com predominância do nível de escolaridade do ensino 
superior (45%) e com renda familiar variando entre três, cinco ou mais salários mínimos (40%). Com relação ao perfil clínico dos idosos estudados, 
foi possível observar a média da pressão arterial sistólica e diastólica, a qual se apresentava dentro dos níveis de normalidade. O peso da amostra 
variou entre 51 e 80 kg com média de 64,6 kg. A pontuação total (MIFt) variou de 117 a 126, com a média de 123,00  (± 2,4). Verificou-se (123 ± 
2,4) que os idosos apresentaram grau de funcionalidade característica de independência. A pontuação obtida na Escala de Equilíbrio de Berg 
variou entre o mínimo de 41 e o máximo de 56, com média (53,1 ± 3,8) caracterizando baixo risco de quedas. Ao verificar a correlação existente 
entre a Medida de Independência Funcional e o Timed Up and Go encontrou-se uma correlação negativa significante no nível 0,05 (r = -0,78). A 
análise da correlação entre a Escala de Equilíbrio de Berg e o Timed Up and Go evidenciou uma correlação negativa significante (r = -565). A 
capacidade funcional da população do presente estudo apresentou grau de funcionalidade característica de independência. Os participantes 
apresentaram baixo comprometimento funcional, em relação ao equilíbrio estático e dinâmico, levando à compreensão de que na amostra há 
uma diminuição na possibilidade de queda. Verificou-se uma possível correlação existente entre o teste Timed Up and Go, a Medida de 
Independência Funcional  e a Escala de Equilíbrio de Berg.
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RESUMO

A cervicalgia consiste em uma algia na coluna vertebral, ocasionada por uma postura incorreta afetando grupos musculares, articulações e 
amplitude de movimento. A patologia pode acometer várias faixas etárias de ambos os gêneros por movimentos bruscos, longo tempo em posição 
forçada, esforços ou traumas nas vértebras. O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre postura inadequada pelo uso excessivo do 
Smartphone e dor na região cervical.  Pesquisa clínica baseada em estudantes da Universidade Estácio de Sá – Campus Cabo Frio, de ambos os 
sexos, de 18 a 40 anos de idade, que use Smartphone no mínimo seis meses. A amostra foi selecionada no campus da Universidade, no intervalo 
das aulas, por convite. A pesquisa respeitou a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Foi utilizado o questionário validado Neck 
Desability Índex (NDI), que avalia a dor nas atividades diárias. Questionário estruturado composto por perguntas para  caracterização da amostra.  
Escala Analógica Visual (EVA), para mensurar o grau de dor na região cervical. Imagens com a cabeça ereta e flexão de cabeça, para saber como o 
estudante utiliza o Smartphone. Os dados foram apresentados pela estatística descritiva (média, desvio padrão) e para testar a hipótese de 
pesquisa foi adotado o teste de correlação Pearson com valor de p˂0,05. Resultados: Foram abordados na pesquisa 112 alunos, no entanto, nove 
alunos foram excluídos, perfazendo  uma amostra final de 103 participantes com a média de idade de 24,1 + 5,01 anos. 62 estudantes utilizam 
Smartphone acima de cinco horas. Referente as imagens, 49 dos jovens estudantes utilizam o Smartphone com a região cervical flexionada. 33 dos 
entrevistados relataram ausência da dor e os outros 70 relataram dor leve, moderada e intensa medida pela EVA. Quanto ao questionário NDI, 
57,2% dos jovens se enquadraram na porcentagem de sem intensidade, 41,7% se enquadraram na intensidade mínima e 1% na intensidade severa. 
Não houve correlação entre o uso do Smartphone e o posicionamento cervical.  A pesquisa mostrou a presença de algia mínima na amostra 
pesquisada havendo correlação entre uso de Smartphone e dor cervical.
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RESUMO

A gordura localizada é um importante fator que pode desencadear sérios problemas de saúde como doenças coronarianas, hipertensão, diabetes 
dentre outros. Devido ao acúmulo de gordura localizada, as pessoas têm aumentado a procura pelo o tratamento estético, na tentativa de 
diminuir o volume através de recursos que facilitem o processo. A eletrolipólise é uma técnica destinada ao tratamento das adiposidades 
localizadas, através das aplicações de vários pares de agulhas finas de acupuntura no tecido subcutâneo. Caracterizada pela corrente galvânica, 
atua diretamente na membrana dos adipócitos e dos lipídios acumulados, que consequentemente produz sua destruição e favorece sua posterior 
eliminação. O estudo teve como objetivo analisar o efeito da Eletrolipólise em adiposidade abdominal em mulheres adultas; caracterizar a 
população alvo do estudo; comparar o uso da eletrolipólise entre praticantes de atividades físicas e não praticantes de atividades físicas e 
identificar a satisfação do recurso terapêutico entre as participantes. Tratou-se de uma pesquisa experimental e de intervenção realizada na clínica 
escola do Centro Universitário Estácio do Ceará - FisioFic, no período de agosto a outubro de 2015 após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
sob protocolo nº 1.254.111. Inicialmente todas as participantes responderam o questionário Baecke para mensurar atividade física habitual em 
mulheres adultas. Além do questionário as participantes preencheram uma ficha de avaliação contendo identificação, história da doença atual, 
satisfação pessoal, hábitos de vida, história patológica pregressa, antecedentes familiares, fatores alimentícios, exploração física, reavaliação e 
nível de satisfação do participante. Foi utilizada uma balança mecânica Balança Mecânica 130 Kg Supermedy para medir o peso corporal e foram 
registradas fotos comparativas, com câmera do celular Zenfone 5, ASUS para avaliar antes e depois e agulhas de acupuntura finas (0,25 mm) e 
longas (5 a 15 cm). Foram submetidas a um protocolo de 5 sessões de eletrolipólise com duração de 40 minutos. Após a conclusão das sessões foi 
feita uma reavaliação. A população foi composta de 10 participantes mulheres adultas de faixa etária de 20 a 30 anos de idade, destas 50% 
praticavam atividade física. A utilização da eletrolipólise associada ou não a atividade física sugere resultados eficazes na redução da adiposidade 
abdominal localizada. As pacientes praticantes de atividade física apresentaram maiores redução de peso, redução do IMC e redução de medidas 
cinco centímetros abaixo da cicatriz umbilical. As não praticantes de atividade física tiveram a maior redução na medida da cicatriz umbilical e 
cinco centímetros acima da cicatriz umbilical. Conclui-se que a atividade física otimiza o efeito lipólise dos adipócitos, assim gerando uma redução 
geral de gordura, além também da redução da região estimulada.
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RESUMO

O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem sendo investigado como um conjunto de técnicas para se caracterizar tecidos 
biológicos, com a quantificação de parâmetros ultrassonoros, como velocidade de propagação e retroespalhamento, em uma tentativa de superar 
o alto grau de subjetividade da análise de imagens pelos especialistas em ultrassonografia. Apesar de duas décadas de publicações na área, não se 
tem ainda evidências científicas robustas para justificar sua utilização na clínica. Phantoms são materiais que tentam mimetizar as características 
de diversos tecidos biológicos. Os phantoms comercialmente disponíveis mais usados para ossos são os fabricados pela empresa Sawbones®. 
Sendo assim, o presente projeto visa comparar o tempo de voo (TOF – time-of-flight) do ultrassom entre o phantom e amostras de osso cortical 
bovino in vitro. As amostras foram dez cortes transversais da diáfise de um fêmur bovino, além de um phantom de osso cortical em bloco da 
Sawbones®. Dois transdutores de 1 MHz (Olympus®) foram usados para coletar sinais de ultrassom em transmissão longitudinal: um emissor, 
acoplado a um gerador de funções (Tektroniks®) para produzir um pulso gaussiano de 1 MHz, 3 ciclos de senóides, e um receptor acoplado a um 
osciloscópio digital (Tektroniks®), para visualização do sinal e posterior armazenamento em um computador. Um total de sessenta sinais para cada 
amostra foram coletados, para se avaliar a repetibilidade do método: trinta sinais sem a amostra (sinal de referência) e trinta sinais com a amostra 
posicionada entre os transdutores. Um algoritmo em Matlab® foi elaborado para processar os sinais recebidos, estimando dessa forma a diferença 
do TOF (ΔTOF) entre o sinal da amostra e da referência. Para análise estatística, foi usado o one-way ANOVA (α = 0,05) para testar a hipótese nula 
de que os valores de ΔTOF médios entre as amostras são iguais, seguido do teste de Tukey. Foi observado um ΔTOF = 1,40 ± 0,06 µs para o 
phantom, e uma média de ΔTOF = 3,64 ± 0,63 µs para as amostras ósseas. Ao realizar o teste estatístico, observaram-se diferenças significativas 
entre os ΔTOF do phantom em relação ao do osso, assim como entre algumas amostras ósseas (p < 0,001). De acordo com a literatura, a 
velocidade longitudinal de propagação do ultrassom nesses phantoms (v = 3.300 m/s) é menor do que em amostras ósseas (v = 4.200 m/s), 
corroborando o resultado obtido. Sabe-se também que existe uma grande variação nas medidas de parâmetros ultrassônicos, dependendo da 
região do osso onde se coleta os sinais. Conclui-se, portanto, que o phantom ósseo estudado apresenta menor tempo de voo do que as amostras 
ósseas corticais. Mesmo considerando a mesma amostra óssea (fêmur), valores de tempo de voo diferentes podem ser obtidos. Estudos futuros 
preveem o uso de um número maior de amostras, incluindo também na análise ossos humanos.
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RESUMO

Inclusão é querer que todos os alunos aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. O auxiliar de apoio à inclusão das escolas deve garantir o 
atendimento às necessidades funcionais dos alunos com deficiência que não tenham autonomia para atividades da vida diária, conforme apontado 
na Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do MEC. Desta forma, esse profissional tem como função ajudar na 
locomoção; cuidados de higiene; mediação para o uso de recursos de comunicação alternativa; uso de equipamentos para respiração, sondas ou 
bolsas coletoras que necessitam ser manuseadas no tempo de permanência da escola. No entanto, diversos estudos revelam a falta de preparo 
desse profissional para trabalhar e orientar as crianças com deficiência física, tanto nas atividades físicas e de recreação, como nas atividades em 
sala de aula, visto que os treinamentos que os habilite para desempenhar estas funções são escassos, e ainda não há a presença de uma equipe 
multidisciplinar para desempenhá-los nas escolas. A fisioterapia pode contribuir na inclusão dessas crianças através de orientações nos aspectos 
ergonômicos e nas condições de funcionalidade. Diversos estudos revelam a contribuição da fisioterapia no ambiente escolar, ainda assim nenhum 
avaliou por meio de um questionário o impacto de uma ação fisioterápica no treinamento de auxiliares de inclusão. Diante disso, este estudo teve 
por objetivo verificar o impacto de uma ação fisioterápica por meio de palestra, na contribuição da formação dos auxiliares de inclusão das Escolas 
Municipais da regional leste de Belo Horizonte. Participaram do estudo 77 auxiliares de inclusão. O instrumento para a coleta de dados foi um 
questionário elaborado pelos pesquisadores com questões que abordavam o manejo de crianças com deficiência física dentro do ambiente 
escolar. O questionário continha 16 questões sendo: 4 a respeito de alimentação, 4 de posicionamento, 4 de deslocamento e 4 de vestuário. A 
aplicação do questionário foi realizada antes e após o treinamento dos auxiliares por meio de uma palestra realizada por um fisioterapeuta cujo 
tema abordou o manejo das crianças com deficiência física dentro do ambiente escolar. Para análise dos resultados foi utilizado o Teste t pareado. 
O nível de significância foi estabelecido para p<0,005. Após a palestra as questões sobre alimentação (questão 1 e 3), posicionamento (questão 5), 
deslocamento (questão 10) e vestuário (questão 16) obtiveram 100% de respostas corretas. Vestuário obteve o maior índice de acerto enquanto a 
alimentação (questão 2) foi a questão com o menor índice . A diferença de score foi significativa entre os momentos pré e pós palestra para p><
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RESUMO

A drenagem autógena (DA) é uma técnica que utiliza alterações de volumes e fluxo aéreo com o objetivo de promover oscilações brônquicas e, 
consequentemente, mobilizar secreções das vias áreas mais distal para as centrais. É uma técnica de higiene ativa que utiliza inspirações e 
expirações lentas controladas pelo paciente, na posição sentada. Inicia-se no volume de reserva expiratório (VRE), com intuito de mobilizar 
secreções distais e progressivamente chega ao volume de reserva inspiratório (VRI) para eliminação de secreções proximais. Essa técnica se apoia 
nas formas da curva fluxo/volume que mostram o melhor fluxo nas pequenas vias aéreas na expiração “suspirada” comparada a expiração 
forçada. O objetivo deste estudo é descrever e ilustrar, através de fotos, as técnicas ativas utilizando inspirações e expirações lentas e controladas 
pelo paciente, na posição sentada, iniciando-se no VRE tendo em vista a mobilização de secreções distais e, depois, progressivamente, no VRI para 
eliminação próxima.  Trata-se de pesquisa bibliográfica, realizada no período de fevereiro a abril de 2016, no laboratório de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória do Centro Universitário Estácio do Ceará. Inicialmente pesquisou-se nas bases de dados GOOGLE ACADÊMICO, MEDLINE e 
SCIELO, utilizando como palavras-chave: Fisioterapia respiratória, drenagem autógena, Patologias Obstrutivas. Encontrou-se 6 artigos científicos 
publicados entre os anos de 2002 a 2014. Entre os resultados encontrados, foi visto que a drenagem autógena é uma técnica extremante eficaz 
para tratamento de doenças obstrutivas, e tem uma ótima flexibilidade, ou seja, adaptam-se facilmente as necessidades individuais de cada 
paciente. Concluiu-se que a drenagem autógena aponta bons resultados em relação à mobilização de secreção e melhora da função pulmonar, 
com a vantagem de apresentar menor probabilidade de produzir dessaturação de oxigênio. No entanto, possui a desvantagem de necessitar de um 
tempo mais prolongado de duração da sessão e para aprendizagem do paciente.
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RESUMO

A importância de identificar o desenvolvimento funcional do Transtorno do Espectro Autista – TEA é a necessidade de conhecimento que possa 
nortear a tomada de decisões administrativas e o planejamento político na saúde, tendo em vista que Brasil é um país com 204 milhões de pessoas 
e cerca de dois milhões são portadores do TEA (IBGE, 2015). A literatura aponta deficiências no desenvolvimento funcional e na linguagem que 
impactam o desenvolvimento global no TEA (TORQUATO, 2011). Embora existam pesquisas sobre o desenvolvimento de crianças com TEA, não há 
na literatura a definição de um padrão do desenvolvimento e nem uma classificação motora funcional para este espectro que possa suportar um 
modelo de tratamento e prognóstico clínico a despeito do conhecimento de que o desempenho motor  no TEA é prejudicado pelo comportamento 
repetitivo e  movimentos estereotipados. Esse estudo tem como objetivo avaliar o desempenho motor de crianças autistas entre 3 e 7 anos 
buscando um padrão entre grupos com o mesmo nível de motricidade rudimentar.  Foi usado o Inventário de Incapacidade  Pediátrica – PEDI para  
avaliar 112 crianças autistas entre 3 e 7anos e 6  meses, classificadas em 5 faixas etárias. O Gross Motor Function Classification System foi utilizado 
para critério de inclusão considerando aptas para participação na pesquisa apenas as crianças com nível IV, V nesse critério de classificação de 
função motora rudimentar. Os testes de Kruskal-Wallis e Tukey foram utilizados para comparar o desempenho e idade. A associação entre idade e 
renda com a pontuação foi medida por meio de regressão linear múltipla e o teste de Spearman foi utilizado para correlacionar desempenho e 
idade.  Observou-se que o desempenho de crianças autistas é menor do que o esperado para idade em todas as faixas etárias estudadas com 
diferenças estatisticamente significantes (p<0,001, p><0,001, p ><0,001, p=0,039 e p= 0,046). Foi possível observar melhora na função motora 
entre 6 e 7 anos e 6 meses (p=0,002, p ><0,001). Menor renda per capita foi associada com pior desempenho entre 6 anos e 7 anos e 6 meses (p = 
0,05, p ><0,021). Houve correlação moderada entre idade e desempenho em motricidade (0,562).  Os resultados indicaram que o 
desenvolvimento da motricidade de crianças autistas entre 3 anos e 7 anos e 6 meses é abaixo do esperado para idade, mas com melhora 
significativa entre 6 anos e 7 anos e 6 meses.  Menor renda per capita foi associada com pior desempenho apenas quando se pode observar 
melhora no desempenho. A correlação positiva entre idade e desempenho em motricidade indicou possibilidade de verificar um padrão no 
desenvolvimento da motricidade de crianças 
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RESUMO

A partir da percepção do acelerado crescimento da população idosa no país, tornou-se mais comuns os estudos sobre a terceira idade. Dentre as 
pesquisas desenvolvidas encontram-se as que envolvem a hipertensão, pois a prevalência de hipertensão em idosos é superior a 60%, e o 
diagnóstico correto e a persistência dos pacientes no acompanhamento, são itens importantes para atingir a meta ideal de tratamento e reduzir os 
índices de morbimortalidade cardiovascular. A diminuição dos índices de morbidade e mortalidade das doenças cardiovasculares, através de 
cuidados de saúde incluem aspectos do cotidiano, como a adesão a uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Com a finalidade de 
relatar a experiência de acadêmicos da área da saúde frente a processo de educação em saúde com grupo de idosos desenvolveu – se o presente 
estudo. Tratando-se de um relato de experiência, vivenciado com 22 idosos de ambos os sexos, praticantes de atividades em um programa de 
responsabilidade social de um Centro Universitário, situado em Fortaleza – CE, desenvolvido através do processo de educação em saúde, 
utilizando-se da dialética, com a preparação de palestras, demonstração de alimentos saudáveis e recomendáveis para o controle da hipertensão, 
e um conjunto de alimentos prejudiciais à saúde. Todos os participantes foram convidados e respeitados em suas decisões de participação. Por se 
tratar de relato de experiência de ensino e aprendizagem, o estudo obedeceu aos princípios da Resolução Nº466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, envolvendo pesquisas com seres humanos, como também aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do 
Ceará – FIC, Sistema CEP/CONEP/Plataforma Brasil. Observou-se que uma parcela de idosos que frequentam as atividades, já são hipertensos e 
fazem usos de medicamentos para o controle da pressão arterial, além da idade e o sobrepeso que são fatores de risco associados. Ao abordarmos 
a temática fatores de riscos, muitos entrevistados demostraram conhecimento sobre as possíveis complicações sobre hábitos insalubres, 
demonstrando interesse na explanação sobre alimentos saudáveis, sobretudo observamos, as baixas quantidades desses alimentos, consumidas 
pelos idosos, alguns afirmando inclusive a inexistência desse hábito de consumo. A experiência relatada foi fundamental para o reconhecimento 
dos acadêmicos sobre a importância de educação em saúde com grupos de idosos, como estratégia de trabalho. Para tanto ficou notório a 
necessidade de planejamento, organização e a sensibilização da equipe e usuários, para a participação das atividades propostas. Por meio desta 
ação, foi proporcionado um aprendizado teórico-prático de etapas, onde primeiramente é importante conhecer e destacar as necessidades do 
grupo, em seguida planejar a atividade que será realizada, proporcionar uma integração entre todos os envolvidos para que haja uma participação 
considerável, e por fim avaliar as atividades desenvolvidas através da análise dos pontos positivos e negativos da atividade, sempre buscando o 
aprimoramento para as próximas atividades no grupo.
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RESUMO

O Ultrassom Quantitativo (QUS - Quantitative Ultrasound) vem ganhando espaço como um conjunto de técnicas para quantificação de parâmetros 
ultrassonoros, como retroespalhamento e velocidade de propagação, para caracterização dos tecidos biológicos, sobretudo para tentar superar o 
alto grau de subjetividade da análise de imagens pelos especialistas em ultrassonografia. Apesar de mais de 20 anos já terem se passado após o 
primeiro registro do uso do QUS para predizer a força óssea, essa área do conhecimento ainda não atingiu sua maturidade. Pesquisas recentes tem 
demonstrado que o grau de mineralização do osso influencia as medidas de QUS. Porém, nenhum estudo realizou uma avaliação criteriosa dessa 
relação. Sendo assim, o presente projeto visa estudar o efeito da desmineralização do tecido ósseo no tempo de voo (TOF – time-of-flight) do 
ultrassom. Foi usada uma amostra de osso cortical bovino in vitro (corte transversal da diáfise, espessura de 9,13 mm), que passou por um 
processo progressivo de desmineralização por EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético, um quelante de cálcio) por sete dias. Para o osso intacto 
e após cada período de 24 horas de imersão em solução de EDTA a 0,5 M, as amostras foram colocadas em um sistema de coleta de sinais de 
ultrassom em transmissão longitudinal, composto por dois transdutores de 1 MHz (Olympus®): um emissor, acoplado a um gerador de funções 
(Tektroniks®) para produzir um pulso gaussiano de 1 MHz, 3 ciclos de senóides, e um receptor acoplado a um osciloscópio digital (Tektroniks®), 
para visualização do sinal e posterior armazenamento em um computador. Um total de sessenta sinais para cada situação foram coletados, para 
se avaliar a repetibilidade do método: trinta sinais com a amostra posicionada entre os transdutores e trinta sinais sem a amostra (sinal de 
referência). Para o processamento dos sinais recebidos, um algoritmo em Matlab® foi construído para estimar dessa forma a diferença do TOF 
(ΔTOF) entre o sinal da amostra e da referência. O teste t de Student para amostras pareadas (α = 0,05) foi usado para verificar a hipótese nula de 
que o valor médio de ΔTOF durante a desmineralização não variou em comparação com o osso intacto. A partir do segundo dia de 
desmineralização, o ΔTOF variou significativamente (p < 0,001) do valor intacto (ΔTOF = 3,94 ± 0,03 µs) para o desmineralizado (ΔTOF = 3,69 ± 0,02 
µs). Outras variações significativas (p < 0,001) foram observadas do terceiro ao sexto dia (ΔTOF = 3,68 ± 0,08 µs e ΔTOF = 2,94 ± 0,20 µs, 
respectivamente). Os resultados mostraram que há uma variação significativa do tempo de voo do ultrassom no osso cortical, durante o processo 
de desmineralização, o que pode ser interessante para a proposta de técnicas diagnósticas de doenças osteometabólicas, como a osteoporose. 
Acredita-se que com a desmineralização, a porosidade do osso aumente, e isso também influencie os parâmetros ultrassônicos estimados. Para o 
futuro, prevê-se a quantificação do cálcio perdido pela amostra nas soluções (por fotometria de chama), além do aumento do número de 
amostras, inclusive utilizando osso humano.
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RESUMO

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) acomete 16.9 milhões de pessoas no mundo. Estimativas sugerem que, em 2020, será a segunda causa de 
morte e estará entre as cinco primeiras causas de incapacidade. A mobilização precoce nos pacientes com AVE isquêmico em terapia intensiva 
pode estimular sua recuperação e acelerar o processo de alta hospitalar, prevenindo as complicações da síndrome do imobilismo e possíveis 
infecções nosocomiais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da mobilização precoce na funcionalidade, força muscular e período de 
internação hospitalar em pacientes que sofreram um acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico em unidade de terapia intensiva neurológica. 
Foram considerados inicialmente 18 pacientes com AVE isquêmico, internados na Unidade Neurovascular (UNV) de um hospital do Rio de Janeiro, 
no período entre Junho e Setembro de 2015. Os critérios de inclusão foram: diagnóstico de AVE isquêmico na internação, idade acima de 18 anos, 
aptos a realizar fisioterapia motora e estabilidade hemodinâmica. Os critérios de exclusão foram pacientes internados apenas um dia na UNV, em 
ventilação mecânica invasiva, instabilidade hemodinâmica, fibrilação atrial e infecção latente com critérios de gravidade. Apenas 10 pacientes 
foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Todos os pacientes admitidos no setor receberam intervenções da 
Fisioterapia todos os dias, 2 vezes ao dia, manhã e tarde, sendo realizado Fisioterapia respiratória e motora. Após cada atendimento matutino, foi 
registrado o valor da força muscular através do Escore do Medical Research Council (MRC) de cada paciente, e no atendimento vespertino, o nível 
de mobilização que ele atingiu durante o dia, de acordo com o protocolo de Nível de Atividade Funcional de Fisioterapia do hospital. A 
funcionalidade foi avaliada através da comparação das mobilizações realizadas na internação e posteriormente na alta e o MRC foi registrado 
através do somatório das forças do hemicorpo direito e esquerdo através de movimentos chaves  na escala de 0 a 5, de acordo com Kandell. Os 
dados foram avaliados estatisticamente através do teste não paramétrico de Wilcoxon (alfa = 0,05), testando a hipótese nula de que não houve 
diferenças entre o “depois” e o “antes” da mobilização, para as variáveis de funcionalidade e força. O coeficiente de correlação de Pearson 
também foi estimado para se avaliar correlação entre as variáveis e o tempo no qual o paciente ficou internado. Não houve diferença significativa 
na avaliação dos escores MRC (p = 0,09), porém para a variável Funcionalidade (p = 0,03) a diferença observada foi significativa. Não foi obtido 
correlação entre os escores MRC e funcionalidade. No entanto, obteve-se correlação significativa (p < 0,05) entre a “quantidade de dias de UNV” 
com “dias de internação hospitalar” (0,70), assim como “dias de quarto” e “dias de internação hospitalar (0,87). Nos últimos anos, houve um 
crescimento relacionado à aplicação de mobilização precoce dentro das 24 horas na reabilitação do paciente com AVE, fornecendo evidências 
quanto à segurança, viabilidade, e promoção de uma boa recuperação funcional. Além do ganho de funcionalidade, o estudo observou diminuição 
das complicações no período médio de internação hospitalar, que foi de 8,7 dia. A literatura afirma que o período de internação superior a 20 dias 
implica em repercussões negativas à vida do paciente e ao custo de saúde pública que podem limitar ou impedir a reabilitação. Conclui-se que a 
mobilização precoce nos pacientes com AVE dentro das 24 horas é seguro e promove evolução funcional e diminuição do tempo de internação 
hospitalar, assim como previne complicações decorrentes do período acamado no leito.
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RESUMO

A fonoforese é descrita como a transferência de substâncias medicamentosas através da pele, por meio das ondas sonoras mecânicas produzidas 
pelo aparelho de ultrassom. Trata-se de uma medida terapêutica bastante utilizada em fisioterapia, mesmo que empiricamente, principalmente na 
reabilitação de lesões osteomioarticulares agudas e crônicas, atuando na reparação óssea, processos cicatriciais e inflamatórios, bem como na 
redução da dor e edema. Este estudo que caracteriza-se por ser experimental, prospectivo e randomizado de natureza quantitativa,onde buscou-
se avaliar os efeitos da fonoforese na inflamação e nocicepção em redores. Os teste utilizados foram  edema de pata induzido por injeção 
intraplantar de carragenina, aferido via pletismografia e o teste do Hargreaves, ao usar o calor radiante leve para medir nocicepção térmica em 
hiperalgesia cutânea, sendo que o tempo para a retirada da pata caracteriza a resposta de dor. À fonoforese, utilizou-se o ultrassom de 1Mhz no 
modo pulsado (razão de pulso 1:5 – 20%), a uma frequência de 100Hz, com intensidade ajustada de 1,0W/cm² e 3,5W, área do cabeçote de 5cm², 
no modo estacionário, método de acoplamento direto, com movimentos oscilatórios, durante 01 minuto. Os animais foram separados em 05 
grupos (n=6-10 animais por grupo): Controle positivo (CONT), lesão por carragenina sem terapia; Controle negativo (IND), lesão + indometacina 
(vo), lesão + fonoforese com gel comercial aquoso (US); lesão+ diclofenaco dietilamônio 10mg (DCF); lesão + fonoforese com diclofenaco 
dietilamônio 10mg (US+DCF). Após o teste com carragenina, dois animais de cada grupo foram anestesiado e eutanasiados para realização de 
imunohistoquímica para o COX-2 na pata inflamada. Como resultados parciais deste experimento, perante a avaliação do volume do edema de 
pata, no pico da atividade inflamatória, 3ª hora, demonstrou-se que o tratamento da pata inflamada com US (0,54±0,09, n=8), US+DCF (0,29±0,07, 
n=10) e DCF (0,43±0,07, n=10) reduziu em 35, 65 e 48%, respectivamente, em relação ao grupo controle (0,83�0,09, n=9). Evidenciando-se, que o 
tratamento com US+DCF (0,001) foi mais efetivo que somente com US (0,05), em ambos os tempos. Constatou-se resultado similar na 4ª hora, 
demonstrando uma redução de 49, 69 e 45% para os grupos US (0,39±0,04, n=8), US+DCF (0,24±0,04, n=7) e DCF (0,42±0,06, n=9) em relação ao 
grupo controle (0,77±0,10, n=9). Na 4ª hora US+DCF(0,001) foi mais efetivo que o uso de US (0,05), bem como o uso de DCF isoladamente. No 
teste do Hargreaves, os tratamentos com US (9,9±0,6, n=6), US+DCF (11,2±1,2, n=6) e DCF (12,3±1,2, n=6) aumentou em torno de 1,5 a 1,9 vezes o 
tempo de latência ao estímulo térmico, em relação ao controle (6,5±0,3, n=6). A indometacina (19,5±0,9, n=6), que foi utilizada como droga de 
referência, aumentou em 3 vezes o tempo de latência ao estímulo térmico. De acordo com os resultados retrocitados, constata-se que a utilização 
de US+DCF apresenta efeito antiedematogênico significante, porém com relação a hiperalgesia cutânea e nocicepção, apresentam-se semelhantes 
entre si. Sendo assim, este ensaio torna-se relevante academicamente, fomentando eficácia da fonoforese ao evidenciar a sua utilização 
terapêutica na vivência clínica fisioterapêutica, cientificamente ao subsidiar a relevância terapêutica da mesma em lesões osteomioarticulares de 
forma adjuvante e, socialmente, partindo do pressuposto da implementação de uma técnica resolutiva na reparação tecidual de portadores de 
lesões musculoesqueléticas.
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Título: EFEITOS DO MÉTODO PADOVAN NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 340

RESUMO

A microcefalia é uma patologia que acomete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Consiste em uma má formação na qual a caixa 
craniana e cérebro apresentam tamanho menor que o normal. Considera-se que um indivíduo apresenta microcefalia quando a medida de seu 
perímetro cefálico se situa mais de três desvios-padrões abaixo da média populacional para sua idade e sexo. A microcefalia subdivide-se em dois 
grupos principais: microcefalia primária (genética) e secundária (não-genética). Sabe-se que são diversas as complicações de uma criança que 
apresente microcefalia, sendo as mais comuns: atraso nas funções motoras e fala, déficit intelectual, problemas de sucção e deglutição. A doença 
em questão não tem cura, porém existem intervenções que podem ser feitas para melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, 
reduzindo assim esses sintomas, e quanto mais precoce à estimulação for feita, melhores serão os resultados pois as crianças terão uma melhor 
qualidade de vida. O Método Padovan de Reorganização Neurofuncional está diretamente relacionado a este tipo de estimulação precoce e 
trabalha com o sistema nervoso central para que o indivíduo aprenda ou reaprenda funções perdidas ou desorganizadas. Este método foi criado 
pela fonoaudióloga Beatriz Padovan baseada principalmente nos estudos de Temple Fay e Rudolf Steiner além de informações sobre a 
neuroplasticidade que é a capacidade que o cérebro tem de se recuperar, de aprender e tornar-se funcional. O objetivo deste trablho foi 
identificar os efeitos do método Padovan no tratamento de crianças com microcefalia. Trata-se de um estudo de caso descritivo e 
intervencionista, realizado na Clínica escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio FMJ, no período de abril e maio de 2016. Participaram do estudo 
3 crianças de 4 a 6 meses de idade, diagnosticados com microcefalia e com encaminhamento para a realização de terapia precoce. O projeto foi 
aprovado pelo comitê de ética sob o parecer CAAE 50466215.0.0000.5624. Inicialmente, foi realizada uma avaliação criteriosa na qual se observou 
aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor. Em seguida, iniciou-se a intervenção com atendimentos realizados três vezes por semana. 
Utilizou-se o Método Padovan que inclui exercícios corporais e orais, com duração de meia hora para cada atendimento, seguindo o protocolo 
proposto pela idealizadora do método. Na avaliação inicial, encontrou-se que 100% das crianças apresentavam atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor para sua idade. As crianças não realizavam abertura completa de mão, nem possuíam controle cervical e apresentavam 
hipertonia, principalmente em membros inferiores. Foi encontrado, ainda, que elas não acompanhavam o olhar quando estimulado por algum 
objeto, apresentavam nistagmo, estrabismos e não conseguiam rolar. Quanto aos movimentos orais apenas uma criança apresentou movimento 
de língua normal e coordenado, com boa sucção enquanto que as outras duas crianças apresentavam engasgos frequentes. As mães das crianças 
avaliadas referiram que elas possuíam poucas horas de sono. Após 10 atendimentos, as crianças foram reavaliadas e percebeu-se uma melhora 
quanto a abertura de mãos e controle cervical, onde todas apresentaram a abertura espontânea e controle cervical presente. Apresentaram 
melhora na hipertonia de membros inferiores e no quadro de nistagmo. As mães das crianças referiram uma diminuição no quadro de engasgo e 
no sono, que ficou mais tranquilo. Duas das crianças apresentaram o meio rolar. Apesar de terem sido realizados apenas 10 atendimentos pode-se 
observar que o método Padovan trouxe benefícios e melhoras significativas para as crianças com microcefalia. O método parece ser eficaz para 
estimular o sistema nervoso e prevenir sequelas mais graves, proporcionando uma melhor qualidade de vida para as crianças com microcefalia.
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RESUMO

O câncer de mama é compreendido pelo crescimento desordenado das células mamárias, induzindo o processo de crescimento, reprodução e 
dispersão das células metastáticas. Os tratamentos normalmente agressivos, como a mastectomia radical ou conservadora, favorecem o 
surgimento de diversas sequelas no complexo do ombro, como também ocasionam alterações sociais e psicológicas na paciente. Nesse contexto, 
o linfedema do membro superior ipsilateral a cirurgia de extirpação da mama, que é um acumulo de liquido, e é uma das complicações mais 
frequente pós mastectomia. A drenagem Linfática Manual - DLM consiste em um recurso de manobras precisas e monótonas feitas em direções 
específicas com pressão e velocidade corretas, utilizada como terapêutica no tratamento do linfedema. Assim, o estudo objetivou avaliar a 
efetividade da drenagem linfática manual na reabilitação de mulheres pós - mastectomia. Trata- se de um estudo descritivo e longitudinal com 
abordagem quantitativa da análise dos dados. A amostra foi composta por 10 participantes de um dos projetos de responsabilidade social de uma 
Instituição de ensino Superior do Ceará, denominado de Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada - PROAMMA. Utilizou–se como 
critérios de inclusão pacientes que participavam regularmente do programa, que mediante análise pelo recurso de perimetria, apresentavam 
linfedema grau II.  A tabulação para a interpretação dos dados se deu com a utilização do programa Microsoft Excel Versão 2011. O estudo 
respeitou os aspectos éticos da pesquisa que envolve seres humanos, estando em consonância com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde – CNS, sendo submetido ao Comitê de  Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, tendo sido aprovado com o parecer 
de número 1.194.776. O perfil sociodemográfico dos sujeitos do estudo foi compreendido com mulheres de idades de 49 á 68 anos, todas 
apresentaram restrição nos movimentos do ombro, e o linfedema foi confirmado na perimetria e na inspeção durante as avaliações. O sresultados 
apontaram uma redução do linfedema de caráter significativo, onde houve um ganho na amplitude de todos os movimentos do ombro, com a 
melhoria perceptível dos valores registrados no inicio do estudo, sendo o principal ganho o movimento de abdução do ombro, achados 
evidenciados através da goniométria e a perimetria. Portanto, a drenagem linfática manual utilizada como protocolo no linfedema pós-
mastectomia é efetivo para redução do linfedema axilar após cirurgia oncológica. As pacientes submetidas ao tratamento fisioterápico com DLM 
diminuem seu tempo de recuperação e retornam mais rapidamente às suas atividades cotidianas, ocupacionais e desportivas pela a redução do 
linfedema.
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RESUMO

O desenvolvimento motor e a atividade motora, assim como o ambiente em que a criança está inserida e os estímulos que recebe, são 
importantes para o desenvolvimento de habilidades. Estão incluídas a estruturação espaço-temporal, que é a capacidade de avaliar tempo e 
espaço de forma integrada. O presente estudo teve por objetivo a comparação do desenvolvimento da estruturação espaço-temporal entre 
crianças que pratiquem judô e as não praticantes do esporte.  Pesquisa prospectiva, comparativa e observacional nas instituições: Escola Municipal 
Professora Erotildes Tardelli Moreira e Judô Rio das Ostras .Para o desenvolvimento da pesquisa foram respeitados os aspectos éticos contidos na 
Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Para coleta de dados foram utilizados os testes de estruturação espaço-temporal da Bateria 
Psicomotora de Vitor da Fonseca. A amostra foi composta por crianças de ambos os gêneros, na faixa etária de 6 a 11 anos de idade, selecionada 
por conveniência, de forma aleatória. Os critérios de exclusão foram: crianças que pratiquem outro esporte, com algum comprometimento 
neurológico e com alguma deficiência física. Para realização da pesquisa foram coletadas variáveis como: idade, gênero e tempo de prática 
esportiva.  Na análise estatística foi utilizado o Teste de Wilcoxon para determinar diferença entre dois grupos, adotando como nível de 
significância p<0,05.  Foram selecionadas para a aplicação dos testes 11 crianças praticantes de judô e 11 não praticantes do esporte, com média 
de idade de 8,5 anos. Através do Teste de Wilcoxon houve diferença significativa para organização espacial (p=0,009) e representação topográfica 
(p=0,03). Apesar de ter ocorrido diferença, não houve significância nos testes de estruturação rítmica (p=0,62) e estruturação dinâmica (p=0,06) 
entre os praticantes e não praticantes de judô . Pôde-se concluir que a prática de judô é importante para o desenvolvimento psicomotor, já que 
foram apresentadas diferenças significativas nos testes de organização espacial e representação topográfica. Estudos mais amplos devem ser 
realizados futuramente, objetivando esclarecer com mais exatidão a relação entre a prática do judô e o desenvolvimento 
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RESUMO

O parto pré-termo é definido pela Organização Mundial de Saúde, desde 1972, como o que ocorre antes da 37° semana de gestação a partir do
primeiro dia da última menstruação, e pode ser classificado em espontâneo, conseqüência do trabalho de parto espontâneo propriamente dito ou 
da rotura prematura de membranas, e eletivo, quando ocorre por indicação médica, decorrente de intercorrências maternas e/ou fetais. A 
prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais e acarreta às famílias e à sociedade 
em geral um custo social e financeiro de difícil mensuração. Objetivou–se identificar a incidência de fatores de risco gestacionais que influenciam 
partos prematuros em uma maternidade de referência no estado do Ceará. Tratou-se de um estudo retrospectivo de análise documental, 
realizado no Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza - CE. A amostra foi composta da totalidade de 242 prontuários de pacientes que tiveram 
partos prematuros, no ano de 2013 e a amostra foi composta por 172 prontuários. A análise e interpretação dos dados estatísticos foram 
apuradas através da planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de tabelas e gráficos e discutidos com os autores que 
enfocam a temática.Os aspectos éticos da pesquisa, foram observados e disciplinados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde –
Ministério da Saúde. A pesquisa foi submetida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitario Estacio do Ceará (ESTACIO/FIC), 
recebendo aprovação sobre o protocolo n° 1.058.115 com anuencia do Hospital Geral Dr. César Cals, Ceará. Como resultado, constatou-se que a 
pré – eclampsia e a ruptura prematura da membrana são os problemas que mas levam as gestantes que têm partos prematuros para os hospitais. 
Sobre o perfil das mães observou-se no estudo, que a gravidez na adolescência e á gravidez acima dos 35 anos, ou seja, os dois extremos da idade 
é um fator que leva vários agravos a saúde materna e por conseqüência ao parto prematuro. Concluiu- se que conhecer e avaliar os fatores de 
riscos gestacionais é de grande valia para o desenvolvimento de políticas publicas de saúde voltadas para a mãe e para o recém nascido
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RESUMO

A mudança demográfica que acomete a população mundial é caracterizada pelo fenômeno do envelhecimento populacional. No Brasil, o desafio 
para o século XXI é oferecer suporte de qualidade de vida (QV) para uma população com mais de 32 milhões de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. Dentre as estratégias que favorecem o processo educativo, evidenciam-se as ações de educação em saúde (ES), que podem 
oportunizar a construção do conhecimento dos idosos, de forma a incentivá-los a atuarem como protagonista na participação e no controle de sua 
saúde. Entendendo a magnitude da situação e as implicações de um estilo de vida insalubre na saúde desta população, optou-se por este estudo 
que tem como objetivo, analisar o impacto da aplicação de uma tecnologia educativa em saúde (TES), norteada pelo Modelo de Crença em Saúde 
(MCS), no empoderamento de idosos do Instituto Sênior, com base nos pressupostos da ES. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, 
descritivo, exploratório e longitudinal. Realizado no Instituto Sênior, um Projeto de Responsabilidade Social (PRS) do Centro Universitário Estácio 
do Ceará. A amostra inicial formou-se por 50 idosos que se encontravam regularmente cadastrados no PRS, por contrapartida, apenas 16 idosos se 
enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão do presente estudo, entretanto somente 9 idosos mantiveram-se assíduos no decorrer da TES. A 
pesquisa de campo deu-se por meio de 15 encontros educativos e a coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram 
organizados em categorias empíricas e a análise baseada na Análise de Conteúdo de Bardin (ACB), nos pressupostos da ES, e na literatura 
pertinente. O estudo foi realizado de acordo com os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/2012, sendo 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) SESA-CE sob o protocolo de nº 1.182.420. Os resultados foram organizados em categorias criadas 
a partir da ACB. Primeiramente caracterizamos os idosos participantes da pesquisa, no qual se revelou uma prevalência do sexo feminino, com 
idade média de ± 64 anos. Dentre as diversas profissões a de doméstica destacou-se, todavia mostrou-se também expressivo a classe de 
aposentados. A renda variou entre R$800,00 a R$7.000,00, influenciada pelo nível de escolaridade. Ao observamos os depoimentos enquadrados 
na categoria de susceptibilidade e severidade na ótica dos idosos quanto ao estilo de vida insalubre, a fala em sequência nos remete essa 
realidade. “... Eu não sigo corretamente minha alimentação... eu tenho que fazer muitas coisas por mim, comprar as comidas que são certas para 
mim...” (HSM, 72 anos). Quanto a categoria de conhecimento e prática para autocuidado frente a TES, percebemos através dos relatos seguintes, 
o quanto foi engrandecedor para a capacitação do autocuidado dessa população“...melhorou 100%, aprendi a fazer os exercícios corretamente, 
alimentação saudável...cada vez que os profissionais iam eu aprendia cada vez mais e estou executando até hoje os ensinamentos deles... (MSM, 
69 anos) “... Estou fazendo atividade física... a alimentação melhorou, estou tendo mais saúde, quando você tá com saúde melhora tudo né?... se 
você se policia, você colhe o resultado lá na frente...no que eu acompanho o plano de metas, eu tô me policiando, não tô agindo como agia 
antigamente...” (ZMN, 73 anos). Concluímos que a TES possibilitou um impacto positivo no empoderamento na maioria dos idosos participantes, 
pois observamos nas narrações que os mesmos aderiram condutas saudáveis após a TES, como alimentação adequada, pratica de atividade física e 
capacidade para auto cuidar-se, contudo, houve participantes que não seguiram as condutas, apesar de terem consciência da importância destas 
para sua QV. Visto os resultados atingidos na maioria dos integrantes ter sido benéfico, torna-se relevante inserir a TES em PRS, Centro de 
Referências e entre outros, no intuito de promover a ES desta população.
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RESUMO

Considerando as diferenças culturais e hábitos de vida, estudos epidemiológicos regionais são importantes para o entendimento dos processos de 
saúde/doença de forma mais compromissada com a realidade de cada região. O Estado do Espirito Santo, não é diferente do país, apresenta 
grandes diferenças na cultura e hábitos de vida, bem como, na divisão de riquezas. Vitória é a capital do estado e apesar de ter sido avaliada como 
a quarta melhor cidade em qualidade de vida e longevidade no ano de 2010, não há estudos específicos sobre o envelhecimento dessa população. 
Considerada uma nova abordagem no acompanhamento do envelhecimento, a fragilidade tem sido descrita como uma síndrome clínica de 
natureza multifatorial, caracterizada por um estado de vulnerabilidade após um stress resultante da diminuição das reservas de energia com 
recuperação incompleta, que causa desequilíbrio permanente da homeostase. O termo fragilidade sempre foi utilizado em diferentes condições de 
saúde. O termo idoso frágil começou a ser introduzido na área da saúde como meio de classificação de perdas funcionais e com o objetivo de 
identificar a necessidade de maior e mais prolongada assistência ao envelhecimento das populações. Inicialmente a fragilidade em idosos foi 
relacionada a debilidades físicas e/ou cognitivas, mas a literatura ainda é controversa sobre um fenótipo definidor da fragilidade em idosos.  O 
objetivo desse estudo foi identificar a prevalência e estudar o impacto de fatores socioeconômicos no desenvolvimento da Síndrome de 
Fragilidade em idosos de Vitória-ES. A questão norteadora apresentada considerou que o IDH de Vitória, o quarto melhor do país, é alavancado 
pela longevidade e que os poucos estudos de prevalência da  fragilidade em idosos realizados em outras regiões do país, apontam uma prevalência 
muito alta em torno de 45% contra uma prevalência em países desenvolvidos em torno de 7%. Importante acrescentar que as regiões em que os 
estudos nacionais foram realizados são regiões pobres com IDH, mensurado em 2010, considerado baixo.  Trata-se de um estudo descritivo 
populacional transversal quantitativo, com 392 idosos com idade entre 60 e 70 anos. Foi estabelecida a amostra significativa da população de 
Vitória com base nos dados do DATASUS, 2010, que apontava 86.478 idosos entre 60 e 70 anos., considerando um erro amostral de 5% e um 
percentual máximo de 30%, obteve-se o resultado de n° de 397. Para a triagem da fragilidade e da predisposição para o desenvolvimento da 
fragilidade foi utilizado o questionário de rastreamento de fragilidade em idosos por instrumento autorreferido. Foi verificada a prevalência, 
renda, coabitação, sexo  e escolaridade como  fatores de risco para a síndrome estudada. A prevalência foi apresentada com estatística descritiva 
pela frequência relativa e absoluta e utilizou-se regressão logística múltipla e o modelo Odds Ratio.  A prevalência de fragilidade em idosos foi de 
frágil 21,1%, pré- frágil foi de 54,1%, não frágil foi de 24,8%. Os fatores  renda média familiar entre 3 e 5 salários mínimos e escolaridade de 1 a 4 
anos p=< 0,01 apresentaram-se como risco para desenvolvimento da SF. Os resultados desse estudo indicam um número considerado muito alto 
de idosos frágeis e com sinais de pré fragilidade, quando comparados com dados de regiões internacionais ou  com outras regiões nacionais com 
IDH baixo. Os fatores de risco para desenvolvimento da Síndrome da Fragilidade corroboram a literatura existente e indicam que a faixa de renda 
mais baixa e o menor número de anos de estudo são os principais indicadores socioeconômicos de risco para o desenvolvimento da síndrome da 
fragilidade. Os resultados indicam ainda que a despeito do alto IDH de Vitória e a longevidade observada nesse Município não são indicadores de 
um envelhecimento saudável.
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RESUMO

A incontinência urinária é um sério problema de saúde, principalmente nas mulheres. Definida como qualquer perda involuntária de urina a IU é 
classificada em três tipos: a incontinência urinária de esforço (IUE), quando ocorre perda de urina durante algum esforço como tosse, espirro; a 
urge-incontinência (IUU), caracterizada pela perda de urina acompanhada por forte sensação de urgência para urinar; e a incontinência urinária 
mista (IUM), quando há queixa de perda associada à urgência e também aos esforços. Alguns fatores de risco são citados para o desenvolvimento 
de IU como a idade que é considerada o principal fator de risco para a IU feminina, afeta significativamente as mais idosas, em geral a partir do 
climatério/menopausa; a obesidade; paridade; constipação; medicamento; cafeína e  tabagismo.  A IU pode afetar a qualidade de vida, 
comprometendo a vida sexual, social, doméstica e ocupacional, com danos físicos, psicossociais e econômicos, configurando-se como um 
problema de saúde pública. O objetivo deste estudo foi identificar a influência dos fatores de risco da IU nas usuárias da Unidade de Atendimento 
Primário a Saúde do bairro Cruzeiro do Sul – Juiz de Fora/MG.  O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa do tipo descritiva transversal, 
no qual se pretende verificar a influência dos fatores de risco na incontinência urinária em mulheres atendidas pela Unidade de Atendimento 
Primário à Saúde do bairro Cruzeiro do Sul em Juiz de Fora – MG. Participaram da pesquisa mulheres de 20 a 80 anos que foram capazes de 
compreender e responder o questionário e foram excluídas mulheres que responderam que não há escape de urina, as que não foram 
encontradas após 03 tentativas de contato telefônico e as que não quiseram participar. Foi elaborado um questionário aplicado após a entrega do 
termo de consentimento livre e esclarecido, nele contém informações das usuárias como: nome; idade; endereço; número de gestações; se há 
escape urinário, frequência e quantidade; número de partos; cirurgias realizadas; constipação, entre outras. O questionário foi aplicado na área de 
abrangência da UAPS nas ruas dos bairros Cruzeiro do Sul e Graminha, sendo percorridas por duas duplas, uma no lado par e a outra no lado 
ímpar. Após aplicação do questionário 22 usuárias relataram ter perda de urina, obteve-se um resultado parcial com os principais fatores de risco 
ou associados com a IU: Consumo de cafeína: a cafeína tem uma ação diurética nos rins aumentando o volume urinário. A ingestão em alta 
concentração pode causar instabilidade do músculo detrusor e, consequentemente, perda involuntária de urina, 76% das usuárias incontinentes  
relataram consumir cafeína; Paridade: a paridade é um dos fatores que mais se procura associar com o desenvolvimento de IU, 94% da amostra de 
incontinentes possui mais de um filho; Tipos de parto: o parto está associado com o aumento de casos de IU cerca de 70% das usuárias 
incontinentes relataram ter feito cesária. Peso do recém-nascido: o peso do recém-nascido, tanto durante a gravidez quanto no parto vaginal, 
influenciam o aumento da prevalência de IU, 82% das usuárias incontinentes relataram que o peso do recém-nascido foi acima de 2,5kg; 
Obesidade: a obesidade é um fator que agrava ou contribui para o desenvolvimento da IU e a prevalência aumenta com o aumento do peso, cerca 
de 41% relataram sobrepeso. Concluiu-se que as mulheres incontinentes raramente falam sobre o seu problema por esta mesma razão não 
procuram tratamento. A não intervenção do profissional de saúde refletirá negativamente na realização das atividades de vida diária. Assim sendo, 
na assistência à saúde da mulher, se faz necessária a identificação do problema e de seus fatores de risco, bem como a inclusão de intervenções 
para prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à perda urinária feminina
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RESUMO

O desenvolvimento da criança não se realiza de modo regular e progressivo, mas, por “saltos qualitativos”. Para se entender quando a criança 
apresenta o déficit motor é necessário o conhecimento do progresso da criança desde o nascimento até os dois anos. O recém-nascido não 
consegue sustentar a cabeça e aos dois anos de idade anda independentemente com o controle motor estabelecido para a idade. Entretanto, 
crianças “ditas” saudáveis, podem apresentar desenvolvimento atípico, trazendo efeitos negativos na vida futura. O objetivo deste trabalho foi  
Investigar a influência da intervenção sensório-motora essencial (ISME) na aquisição da marcha de lactentes com atraso no desenvolvimento 
motor. Foram selecionados 156 prontuários de crianças que apresentaram atraso no desenvolvimento motor. As variáveis do estudo foram 
colhidas dos prontuários que preenchiam todos os critérios de inclusão do presente estudo no período de junho/1998 a janeiro/2015. Este estudo 
foi desenvolvido no Município de Petrópolis por meio de uma parceria da Fundação Municipal da saúde com a Universidade Estácio de Sá, Campus 
Petrópolis/RJ. Este local oferece atenção básica a saúde da criança, sendo composto por diversos ambulatórios essenciais à assistência básica. O 
setor de fisioterapia da unidade presta assistência a crianças que apresentam atraso no desenvolvimento motor de qualquer etiologia neurológica 
ou não, a intervenção fisioterapêutica é realizada pelo programa ISME. A amostragem foi de conveniência. Participaram deste estudo lactentes de 
ambos os sexos, nascidos a termo, com idades entre 4 e 23 meses, sem histórico de lesão central. Os dados foram tratados através do teste t. O 
nível de significância estatística considerado para estas comparações foi de 5% (p< 0,05). Os dados foram armazenados e tratados pelo programa 
SPSS versão 18. Resultados: A média do tempo de tratamento pelo programa ISME apresentou relação direta com a idade e a condição motora ao 
inicio da intervenção. A aquisição da marcha foi de 2 meses e 15 dias para os lactentes que engatinhavam no início da intervenção; de 7 meses 
para os que permaneciam sentados  e de 11 meses para os que não apresentavam controle de cabeça. A idade média da aquisição do andar da 
presente amostra foi de (17 ± 5) meses. Chegou-se a conclusão que Independente da idade que cada lactente iniciou o tratamento, os mesmos 
adquiriram a marcha em um período relativamente curto, sendo que a variável de maior influência quanto ao tempo de tratamento foi à falta do 
controle de cabeça no início do tratamento. O programa ISME se mostrou adequado para a resolução do atraso motor.
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RESUMO

As diversas alterações no contexto da saúde pública influenciam diretamente a distribuição das doenças infecciosas no âmbito global, pois, os 
fatores condicionantes e determinantes do ambiente estão intimamente ligados em relação às doenças infecciosas. A carência de políticas públicas 
integradas e a falta de uma priorização das medidas voltadas à promoção da saúde trazem-nos uma perspectiva um tanto sombria neste início de 
milênio, contudo, no contexto atual da saúde pública brasileira observa-se um aumento notório de casos de microcefalia associado ao Zika vírus, 
este transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. É nessa concepção que a suspeita precoce, notificação adequada e registro oportuno de casos de 
microcefalia relacionados ao vírus Zika é primordial para estimular o processo de investigação, no intuito de categorizar os casos notificados, 
confirmando ou descartando os mesmos, bem como contribuir nas ações de atenção à saúde. O objetivo desse estudo foi analisar a situação 
epidemiológica da saúde pública brasileira no âmbito emergente do surto de microcefalia com o intuito de disseminar para o meio cientifico. 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, utilizando informações dos bancos de dados do Ministério da Saúde (MS) referentes aos 
Informes Epidemiológicos da Emergências em Saúde Pública Sobre Microcefalias. Esses dados foram fornecidos pelo Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública Sobre Microcefalias - COES – MICROCEFALIAS, no período de novembro de 2015 a maio de 2016. Tratar-se de 
dados secundários, sem identificação dos nomes das pessoas acometidas, o estudo foi dispensado de avaliação por Comitê de Ética em Pesquisa, 
em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Os resultados extraídos do 1º 
Informe Epidemiológico, divulgado em 21 de novembro de 2015 evidenciaram 739 casos suspeitos de microcefalia notificados, detectando uma 
incidência em 190 municípios de nove estados do Brasil, sendo o estado de Pernambuco o percursor mais incidente (487 casos; 65,9%) e o estado 
de Goiás o único caso fora da região nordeste (1 caso; 0,1%). Quanto a suspeita de óbito apenas o estado do Rio Grande do Norte notificou um 
caso. Entretanto ao analisar o 27º Informe Epidemiológico, divulgado em 21 de maio de 2016 identificou-se o aumento progressivo dos casos 
notificados, totalizando 7.623 casos. Desses, 3.257 (42,7%) casos permanecem em investigação e 4.366 casos foram investigados e classificados, 
sendo 1.434 confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central (SNC) sugestivos de infecção congênita e 2.932 descartados. 
Conforme a distribuição geográfica, todos os 7.623 casos notificados estão distribuídos em 1.429 (25,7%) dos 5.570 municípios brasileiros. Quanto 
a taxa de mortalidade, 285 (3,7%) casos do total de 7.623 evoluíram para óbito fetal ou neonatal. Sendo que 187 (65,6%) permanecem em 
investigação, 60 (21,1%) foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do SNC sugestivos de infecção congênita e 38 (13,3%) foram 
descartados. Tendo em vista o crescente número de casos de microcefalia no país e as várias lacunas ainda existentes no conhecimento acerca da 
infecção pelo vírus Zika, o MS ressalta que as informações e recomendações divulgadas são passíveis de revisão e mudanças frente às novas 
evidências, entretanto ainda há necessidade de adequações das ações de vigilância em cenários epidemiológicos futuros. Portanto, é necessário o 
apoio e o empenho de todos os profissionais de saúde e instituições de saúde frente ao novo contexto da saúde brasileira. Concluímos que o 
elevado número de casos notificados não é ainda um paradigma para a sociedade, frente a uma resposta de combate imediato a tal situação em 
saúde. No entanto, o estudo epidemiológico é de grande ressalva para o engrandecimento da comunidade cientifica, visto que, origina 
perspectivas para o desenvolvimento de pesquisas no combate a doença emergente em questão.
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RESUMO

Os avanços tecnológicos contemporâneos vêm sendo incorporados às diversas vertentes sociais e trazendo importantes contribuições na 
prestação da assistência qualificada. Tais avanços têm como elementos centrais um conjunto de tecnologias sustentadas por fundamentos na 
microeletrônica, nas telecomunicações e na informática, denominada Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A utilização de tais recursos 
por diversas faixas etárias, agregam um número de usuários  cada vez maior, como por exemplo os idosos que se inseriram nesse contexto 
recentemente, e vem utilizando deste meio para adiquirir conhecimento em busca de uma maneira de envelhecer de forma ativa e saudável. 
Nesta perspectiva os recursos midiáticos e a tecnologia da comunicação se  fazem como recursos percussores para adesão de conhecimentos e 
auto promoção da saúde nas diversas vertentes sociais que impactam  nas diversas condições de saúde das populações, nessse sentido o estudo 
tem como objetivo compreender o papel das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas e aparatos na prevenção e ou 
promoção da saúde e dos seus agravos junto a literatura. Consiste em um estudo exploratório, fazendo uso da revisão sistemática, tendo como 
finalidade expor o estado da arte da temática central, valendo-se de recursos de pesquisas da Biblioteca Virtual em Saúde– BVS, a partir da base de 
dados eletrônicos disponibilizada nas plataformas Coleciona – SUS, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Analisaram-se os trabalhos publicados em periódicos entre 2010 e 2015. Optou-se por excluir 
produções científicas do tipo monográfico, teses e dissertações, também encontradas nessas plataformas, fazendo uso apenas de artigos 
científicos em língua portuguesa, onde, por meio da consulta realizada aos Descritores em Ciência da Saúde – DeCS, verificou-se a disponibilidade 
de tais recursos, utilizando-se: Educação em Saúde; Mídias Digitais; Prevenção; Tecnologias da Comunicação. Assim, selecionando os artigos do 
eixo temático tecnologia da informação e comunicação correlacionados com a educação em saúde, numa amostragem inicial apenas com o 
cruzamento dos descritores obteve-se 614 publicações, sendo os que estavam publicados na intégra um total de 188 publicações. Ao limitar o 
período das publicações, entre os anos de 2010 a 2015,  e tendo o país como afiliação do estudo o Brasil, apenas 20 trabalhos estavam disponíveis 
para apreciação,  sendo apenas 14 publicações disponíveis integralmente. A partir da análise dos resultados, as evidências nos mostram que as 
TIC’s, são destacadas como um grande processo de qualificar os serviços de saúde, importante na condução dos problemas advindos deste 
processo, visto que a melhor percepção sobre o contexto saúde- doença e o melhor acesso as informações em saúde são fatores fundamentais na 
busca pela prevenção e ou promoção de saúde, onde promover saúde em meios conflituosos de apredizagem implicam em discutir as condições 
estruturais, descortinando-se das possibilidades de novos  processo de reflexão em parceria com a comunidade com enfâse nas TIC’s. Assim, as 
tecnologias da informação e comunicação se fazem como ferramentas importantes para a construção de conhecimentos, desenvolvimento de 
habilidades de apoio à educação em saúde. Portanto a realização do estudo permitiu vivenciar a grande contribuição das TIC’s no contexto da 
educação em saúde, como recursos promotores desta, porém os achados mostraram que existem poucos estudos publicados, fazendo-se 
necessárias maiores reflexões acercas do tema. Considera-se que são necessárias mais e maiores investigações no que diz respeito ao uso das TIC’s 
e estas, são sem dúvida, necessárias e importantes para compreender melhor o universo da promoção da saúde nos dias atuais. Conclui-se que o 
ambiente tecnológico pode ser uma poderosa ferramenta para a educação em saúde.
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RESUMO

Ocorrem várias lesões em atletas do futebol de salão principalmente em membros inferiores. O futsal caracteriza-se por apresentar muito contato 
físico, movimentos curtos, rápidos e contínuos e, por ser praticado em terreno de piso, apresenta maior impacto, gerando um número elevado de 
lesões. Entretanto, poucos trabalhos têm analisado as lesões no Futebol de Salão. O objetivo deste estudo foi analisar as incidências de lesões no 
joelho em atletas profissionais do futebol de salão, identificando as ocorrências de lesões traumáticas e posição do jogador no time e suas lesões. 
O presente estudo se caracteriza como um estudo de campo, de caráter transversal e descritivo, com estratégia de análise quantitativa dos 
resultados apresentados, sendo desenvolvido no time Grêmio Recreativo Pague Menos, Fortaleza-Ceará. No período de agosto a outubro de 2015, 
mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. Os resultados desse estudo contaram com a 
participação de 18 atletas com idade média 26,8 ± 5,1 anos, peso médio 72,8 ± 5,5 kg, altura média 1,73 ± 0,03 cm e com média do IMC de 24,5 ± 
4,5. Ao verificar a existência de lesões musculoesqueléticas foi possível detectar que 50,0% (n=9) atletas apresentavam lesões no joelho durante 
sua trajetória esportiva, sendo que 50,0% (n=9) não apresentaram qualquer tipo de lesão. O tempo de prática no futsal em média era de 3,6 ± 1,2 
anos. Com relação a posição dentro do time em estudo tivemos na amostra 16,6% (n=3) goleiros, 22,2% (n=4) ala, 27,9% (n=5) pivô e 33,3% (n=6) 
na posição de fixo. Foram encontradas dezesseis lesões, pois houve atletas que se machucaram mais de uma vez. Os tipos de lesões de maior 
incidência foram os estiramentos de ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral 33,3% (n=6). Conclui-se que as lesões no joelho mais 
prevalentes em atletas profissionais do futebol de salão foram às lesões ligamentares, onde prevaleceu à posição ala do atleta como uma maior 
incidência de lesões nos dados coletados. As causas que ocorreram com maior frequência e que levaram a esse tipo de lesão foram: saltos, 
mudanças rápidas de movimento e contato direto.
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RESUMO

O cadáver é o principal material de estudo de anatomistas, mas pode representar riscos de infecção para as pessoas que lidam com eles durante 
procedimentos de embalsamamento ou dissecação. Dentre os patógenos infecciosos encontrados em cadáveres, são descritos na literatura: 
Mycobacterium tuberculosis, vírus HIV, da hepatite B e C, entre outros. O fluido de embalsamamento utilizado em departamentos de anatomia 
contém fixadores, desinfetantes, glicerol, sais e água. No entanto, os dados da literatura sobre a eficiência de desinfecção destes fluidos utilizados 
são insuficientes para uma conclusão precisa acerca do assunto. Nesse contexto, os objetivos deste estudo foram: fazer um levantamento dos 
microrganismos que contaminam cadáveres humanos fixados e demais peças utilizadas nas aulas de anatomia dos cursos de graduação em saúde 
do Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora e avaliar a resistência destes microrganismos a diferentes concentrações de formol. Para cumprir com 
os objetivos, foram realizados dois experimentos: o primeiro, de levantamento microbiológico, e o segundo, de avaliação da resistência ao formol 
dos possíveis microrganismos presentes na solução de preservação de cadáveres – formaldeído 10%. Para o primeiro experimento, foram 
coletadas amostras da solução de formaldeído encontrada nas cubas de armazenamento dos cadáveres, de diferentes áreas de cadáveres 
(mantidos fora da solução de preservação por 48 h antes da coleta), da superfície de peças anatômicas sintéticas e ossos, das bancadas de inox 
utilizadas pelos alunos e do ambiente (15 minutos de exposição). À exceção da solução de formaldeído da cuba, que foi distribuída uniformemente 
nas placas utilizando alça de Drigalsky, todas as outras amostras foram coletadas utilizando swab estéril e estriadas nas placas. As placas foram 
mantidas em estufa a 37 °C, por 72 h, quando foi avaliado o crescimento de microrganismos em ágar nutriente e ágar Sabouraud. No segundo 
experimento, as placas de ágar nutriente e ágar Sabouraud foram confeccionadas com concentrações crescentes de formaldeído (0, 1, 5, 10, 20 e 
50% de formaldeído) e, sobre elas, foram espalhados, com alça de Drigalsky, as soluções da cuba em repouso ou após vigorosa movimentação da 
solução. Além disso, nestas mesmas concentrações de formol, foram coletadas amostras do ambiente (15 minutos de exposição). Neste 
experimento, as placas foram mantidas a 37 °C e avaliadas a cada dois dias, durante 25 dias. Como resultados do experimento 1, observamos o 
crescimento de microrganismos em ágar Sabouraud nas amostras coletadas do ambiente (1 colônia), ossos (8 colônias) e bancada (20 colônias). 
Das amostras que cresceram no ágar nutriente, tivemos: peças sintéticas (8 colônias), ossos (>15 colônias), ambiente (2 colônias), bancada (13 
colônias) e, da solução de formol da cuba, cresceu 1 colônia. Não foi observado crescimento de microrganismos das cinco peças cadavéricas 
avaliadas. No segundo experimento, não observou-se o crescimento de microrganismos nas placas que tinham formaldeído na fórmula do meio de 
cultura. Na tentativa de identificar gêneros e espécies, o próximo passo a ser cumprido até o final do projeto será fazer a codificação das colônias, 
avaliação e caracterização dos microrganismos: as colônias bacterianas serão caracterizadas quanto a composição da parede celular (coloração de 
Gram) e suas características macroscópicas; os fungos serão caracterizados quanto a morfologia macroscópica da colônia (cor, textura, superfície, 
presença ou não pigmento difusível no meio de cultura, entre outros) e aspectos microscópicos. Com estes resultados parciais, já têm-se feito um 
trabalho de conscientização entre os professores e técnicos, com orientações de segurança e sobre a necessidade de uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI), especialmente jaleco de manga comprida e luvas, destes e de alunos em todas as aulas de anatomia, a fim de evitar 
possíveis contaminações.
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RESUMO

Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia o fisioterapeuta pode atuar em clínicas, hospitais, ambulatórios, consultórios, centros de reabilitação, 
em saúde coletiva, em educação e em indústria de equipamentos. Na origem a Fisioterapia era voltada apenas para a atenção secundária e 
terciária. Apesar da Lei 6316/75 implementar a prevenção, na prática ainda não vinha acontecendo. O fisioterapeuta atualmente rompeu os 
paradigmas reabilitador, voltado para centros de reabilitação e hospitais e ao contrário da origem, abrange a atenção básica, prevenção e 
promoção em saúde. O desconhecimento a respeito da atuação do fisioterapeuta é motivo de limitação de acesso da comunidade ao serviço de 
fisioterapia, mostrando a necessidade de conscientizar os profissionais da área da saúde e principalmente a sociedade sobre a sua atuação na 
atenção básica. O presente estudo tem o objetivo de determinar o nível de conhecimento dos usuários da Estratégia Saúde da Família da Praia do 
Siqueira – Cabo Frio, sobre a atuação do fisioterapeuta. A presente pesquisa foi do tipo transversal, de campo, com abordagem quantitativa 
realizada com os usuários cadastrados das três equipes de saúde da família na Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia do Siqueira. Para coleta 
de dados foi utilizado um questionário semiestruturado abordando a caracterização sociofamiliar e demográfica e para verificar o nível de 
conhecimento dos usuários sobre a fisioterapia foi aplicado um questionário elaborado pela pesquisadora do artigo Conhecimentos dos usuários 
da Estratégia Saúde da Família sobre a fisioterapia (2011). Os dados foram categorizados e reunidos através do programa Microsoft Office Excel e 
analisados com o teste qui quadrado. Adotou um nível de significância de p<0,05. Participaram da pesquisa 51 usuários cadastrados na ESF da 
Praia do Siqueira. A faixa etária foi de 18 a 80 anos, média de aproximadamente 46 anos e desvio padrão de 17. A população teve dominância do 
sexo feminino correspondendo a 78%, sendo que 45% dessas não concluíram o ensino fundamental e em sua maioria trabalhavam no próprio lar 
(27%) ou como doméstica (19%). Observou-se com relação ao que é fisioterapia, 98% respondeu que fisioterapia é uma forma de reabilitação 
e/ou tratamento, porém a prevenção também foi bem relacionada com 75%. Das pessoas ou situações que precisavam de fisioterapia as que 
tiveram maior porcentagem foram acamados, idosos, doenças geriátricas (96%) e doenças neurológicas (94%). Dos recursos que o fisioterapeuta 
utiliza destacou-se auxílio/marcha (94%), exercícios e massagem (84%). Sobre os locais de trabalho do fisioterapeuta  mais mencionados foram a
clínica (86%) e o posto de saúde (78%). O tipo de atividade do fisioterapeuta que teve mais destaque na pesquisa foi a individual (86%) e as 
atividades em grupo (80%). A atividade domiciliar (76%) e as ações em saúde (68%) também tiveram um bom destaque. Conclui-se que o presente 
estudo demonstrou um bom nível de conhecimento dos usuários sobre a fisioterapia na atenção básica. Contudo deve-se destacar que a pesquisa 
foi realizada em uma unidade de saúde da família onde há a presença do atendimento fisioterapêutico e com isso pode ser um fator determinante 
para o bom nível de conhecimento sobre a fisioterapia. Sugere-se que sejam feitas novas pesquisas em unidades que não possuam atendimento 
fisioterapêutico para maiores esclarecimentos acerca do 
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RESUMO

O recente índice de esforço inspiratório cronometrado (TIE), vem apresentado melhores resultados do que os outros índices previsores de sucesso 
do desmame ventilatório, principalmente para pacientes com dificuldade no desmame. O objetivo deste trabalho foi validar e analisar a 
reprodutibilidade inter e intra observador do índice TIE em paciente com dificuldade no desmame ventilatório. Esse foi considerado um estudo 
prospectivo observacional. Os exames foram realizados, avaliados e classificados em intervalos de 30 minutos para o desfecho do desmame 
ventilatório por dois observadores independentes (grupo inter), ou pelo mesmo observador (grupo intra). Foi utilizado a área sob as curvas ROC 
para a validação do índice em cada grupo, e para análise de reprodutibilidade foi utilizado o coeficiente de Kappa, e o diagrama de Bland-Altman. 
Os valores de P<0,05 foram considerados significativos. Foi utilizado o programa Med Calc versão 12,1 para análise estatística. Para  a análise dos 
resultados, setenta e dois pacientes foram selecionados (idade média de 68±16 anos), apenas 35 (49%) foram desmamados com sucesso e 14 
(19,4%) tiveram um curso fatal. Traqueostomia foi necessária em 49 (68%) pacientes, a duração média da ventilação mecânica foi de 17,3±6,45 
dias, e APACHE II foi de 20±5,07. A pressão inspiratória máxima (PImáx), tempo de alcançar pico máximo (t), o índice de TIE, a área total dos picos 
inspiratórios e o ângulo até o pico máximo em todas as medidas realizadas não mostraram diferença estatisticamente significativa (P>0,05) com o 
teste não para-métrico de Wilcoxon. O coeficiente de concordância, e o coeficiente de variação intra e inter observador foram respectivamente de 
0,90 (0,86-0,96); 14%; e 0,83 (0,78-0,89); 17%. Mais relevante para a finalidade do estudo foi a semelhança das áreas sob a curva de ROC das 
medidas (grupo intra de 0,94±0,07 vs. 0,93±0,07, p = 0,497 e grupo inter de 0,92±0,08 vs. 0,90±0,08, p = 0,385). Concluiu-se que o desempenho do 
índice TIE como preditor de desmame não foi diferente quando calculado pelo mesmo observador ou por observadores diferentes, confirmando a 
reprodutibilidade e o valor clínico do método.
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RESUMO

A população de idosos vem crescendo rapidamente no cenário mundial, e com isso acarretando grandes discussões em relação ao 
envelhecimento, pois se sabe que com o decorrer dos anos ocorrerá um acréscimo demasiado dessa população. O estilo de vida adotado pelas 
pessoas determina a qualidade de seu envelhecimento, sendo compreendido como um conjunto de decisões individuais que afetam a saúde de 
alguma forma e sobre o qual se pode manter certo grau de controle. A escolha dos alimentos, o tempo gasto com atividades pessoais, sociais e 
atividades físicas exerce influência sobre o funcionamento físico, mental e social e também no engajamento do indivíduo com a vida. A 
compreensão da relevância do estilo de vida para a saúde da população estende a visão dos componentes que constitui uma vida saudável, para a 
tomada de decisões importantes na trajetória que leva implantação da mesma. O objetivo desse estudo foi descrever o constructo estilo de vida 
saudável na percepção de idosos do Instituto Sênior. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, descritivo, de natureza exploratória e de 
campo, realizado no Instituto Sênior um projeto de responsabilidade social do Centro Universitário Estácio do Ceará, com uma amostra constituída 
por 16 idosas. A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, através de uma entrevista semiestruturada, 
contemplando aspectos relacionados ao estilo de vida, sendo os resultados analisados pelo método de Bardin. O estudo foi realizado de acordo 
com os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. Sendo 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) SESA-CE sob o protocolo de nº 1.182.420. Em relação aos resultados das 16 idosas (100%) 
entrevistadas observamos que a alimentação saudável, foi citada por todas, sendo o exercício físico citado por 13 (81.25%) idosas, constituindo o 
segundo fator favorável. O lazer foi descrito como fator importante para um estilo de vida saudável por 7 (43.75%) idosas. Com relação ao convivo 
social 5 (31.25%) relatam a relevância do mesmo. O uso de medicações e o estresse foram citados por apenas uma (6.25%) idosa respectivamente. 
Apesar da pequena amostra podemos concluir que por estarem engajadas em um projeto de responsabilidade social, as idosas compreendem a 
importância de alguns fatores importantes para um estilo de vida saudável, contudo necessita-se de ações de educação em saúde voltadas para a 
conscientização mais ampla deste constructo.
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RESUMO

A atuação da Fisioterapia é essencial durante o período gestacional, trabalho de parto e puerpério, levando inúmeros benefícios para as gestantes 
e fundamentais na equipe multidisciplinar. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência da prescrição de Fisioterapia durante a gestação, 
pré-parto e puerpério pelos obstetras de Campo Grande/MS.  Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal e descritivo realizado no 
município de Campo Grande/MS. O critério de inclusão utilizado foi médicos atuantes em obstetrícia que trabalhem na rede pública e/ou privada. 
O questionário aplicado foi constituído por questões como: as principais queixas das gestantes; conhecimento sobre as intervenções 
fisioterapêuticas e o conhecimento dos benefícios da Fisioterapia durante a gestação, trabalho de parto e puerpério; se prescrevem a Fisioterapia 
durante a gestação, trabalho de parto e puerpério.  Até o momento foram avaliados 11 obstetras, 6 mulheres (54.54%) e 5 homens (45.45%), onde 
a idade média foi de 41.18 anos. O tempo de atuação na área de Obstetrícia variou entre 1 a 15 anos (81,81%) e 18,18% possuem mais de 15 anos 
de atuação. Em relação aos atendimentos nas redes, 72,72% (8) atendem nas redes pública e privada de saúde e 27,27% (3) atuam apenas na rede 
privada. Quando perguntado sobre o conhecimento da atuação da Fisioterapia durante a gestação, trabalho de parto e puerpério 81,81% (9) 
disseram que conhecem o trabalho e 18,18% (2) responderam que não conhecem. Quanto ao encaminhamento dessas gestantes, 72,72% (8) 
disseram que encaminham suas pacientes para a Fisioterapia, enquanto 27,27% (3) responderam que não encaminham. Ainda foi perguntado em 
qual fase é indispensável a Fisioterapia para esses profissionais e 72,72% (8) disseram que é durante a gestação. Mesmo sendo resultados parciais, 
pode-se concluir que o trabalho fornece uma visão de que os obstetras encaminham as mulheres principalmente durante a gestação, é 
interessante buscar se a pouca orientação às pacientes sobre a Fisioterapia no trabalho de parto e no puerpério é pelo pouco conhecimento sobre 
a atuação da Fisioterapia nessa fase ou se a oferta de profissionais ainda é insuficiente para atender essa população. Quando for finalizada a coleta 
será importante fazer um programa que incentive e mostre a importância da Fisioterapia nas diferentes fases da gestação e parto.
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RESUMO

A microcefalia é um distúrbio neurológico que causa um desenvolvimento inadequado no crescimento do cérebro, onde os ossos da caixa craniana 
se moldam prematuramente, com isso não possui espaço suficiente para que o cérebro cresça, sem que haja compressão das suas estruturas. A 
microcefalia é associada a vários distúrbios com etiologia ambiental e/ou genética, podendo estar acompanhado de outros defeitos morfológicos. 
Nas etiologias ambientais, as causas mais comuns são: insulto hipóxico isquêmico, alterações vasculares, desordens sistêmicas, exposição a drogas, 
álcool e certos produtos químicos na gravidez, desnutrição grave na gestação, infecções do sistema nervoso central no período pré-natal, perinatal 
e pós-natal por rubéola, toxoplasmose, infecção por citomegalovírus e zika vírus. Os sintomas mais evidentes da microcefalia são o perímetro 
encefálico a baixo de 32 centímetros, retardo mental, paralisia cerebral, epilepsia e atraso no desenvolvimento global. No Brasil, foram notificados 
o total de 2.401 de casos de microcefalia, causado pela a infecção do vírus zika. Destes, apenas 134 casos foram confirmados. No estado do Ceará, 
em 2016, foram notificados 256 novos casos e na cidade de Juazeiro do Norte, foram notificados 19 casos de microcefalia. Sabe-se que a 
microcefalia não tem cura, porém existe tratamento dependendo do grau e acometimento da patologia. A fisioterapia tem um papel importante, 
pois atua na rigidez e espasticidades, no atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a fisioterapia respiratória para ajudar no melhor 
desempenho respiratório. Objetivos: caracterizar o perfil clínico de paciente com microcefalia atendidos na clínica escola de fisioterapia da 
faculdade Estácio – FMJ. Foi realizado um estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa, realizado na clínica escola de fisioterapia da 
faculdade Estácio FMJ, no período de março a maio de 2016. Participaram do estudo cinco bebês com diagnóstico de microcefalia que foram 
encaminhados ao serviço de fisioterapia para realização de estimulação precoce. O instrumento de avaliação utilizado foi uma ficha de avaliação 
elaborada pelas autoras. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o parecer 50466215.0.0000.5624.  A faixa de idade foi a 
máxima de cinco meses e a mínima de três. Na história materna, as mães relataram uma boa gestação mas com intercorrência de zika virus no 
terceiro mês de gestação, todas realizaram o pré-natal e nenhuma fez utilização de medicamento prejudicial, álcool ou fumo no período 
gestacional. Quanto ao parto 80% dos casos foram cesáreas e 20% parto normal. A duração do período gestacional foi de 60% para 39 semanas, 
20% para 37 semanas e 20% para 40 semanas. Após o nascimento os recém nascidos apresentaram um perímetro encefálico que variou de 29 a 30 
centímetros. Quanto aos reflexos primitivos, 100% apresentaram sucção e posição da língua com o tônus normal e posteriorizada. Quanto a 
abertura ocular, 60% apresentaram abertura momentânea e 40% abertura completa. O nistagmo foi presente e intenso em 20% dos pacientes e 
ausente em 60% dos pacientes. Quanto a presença de estrabismo, 40% das crianças não apresentaram enquanto que 60% apresentaram um 
estrabismo convergente. Quanto a abertura espontânea das mãos, foi encontrado que 80% das crianças não a abriam e 20% apresentaram 
abertura parcial. No que diz respeito ao tônus muscular, 20% das crianças apresentaram tônus normal e 80% apresentaram hipertonia. Sobre o 
controle da cervical foi observado que estava ausente em 20% das crianças e presente porém de forma momentânea em 60% das crianças, e 
esteve presente em apenas 20% das crianças. Concluiu-se que as alterações motoras encontradas nas crianças com microcefalia deste estudo 
sugerem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Os achados desta pesquisa revelam a importância de conhecer o perfil clínico de 
crianças com microcefalia a fim de nortear a realização da terapia adequada.
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RESUMO

A Incontinência Urinária pode ser definida como a condição em que há perda involuntária de urina e pode ser classificada em incontinência 
urinária de urgência, incontinência urinária de esforço e mista. O objetivo desse estudo foi identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes 
atendidos no Projeto Unidade de Reabilitação das Disfunções do Assoalho Pélvico caracterizando os tipos de incontinência e verificando a relação 
epidemiológica com cada tipo. Trata-se de uma pesquisa de caráter documental, descritivo, transversal, retrospectiva com abordagem 
quantitativa dos resultados. A coleta dos dados foi realizada no laboratório do Projeto Unidade de Reabilitação das Disfunções do Assoalho Pélvico 
no Centro Universitário Estácio do Ceará nos prontuários dos pacientes atendidos no período de 2010 a 2015, mediante aprovação do Comitê de 
Ética em pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará. A população do estudo foi de 62 prontuários, porém devido aos critérios de inclusão 
somente foi possível analisar 64,52% (n=40) dessa população, que se encontrava com dados completo, sendo formada por 27,5% (n=11) do 
gênero masculino e 72,5% (n=29) do gênero feminino. Com relação às características sociodemográficas, os pacientes incontinentes estão em sua 
maioria na faixa etária entre 61 e 70 anos, casados e aposentados. Com relação as características clínicas, o tipo mais comum de Incontinência 
Urinária é a de esforço, e considerando por faixa etária, o maior índice dessa incontinência está na faixa de 51 a 60 anos, com 72,73% (n=8), sendo 
grande maioria do sexo feminino, 63,64% (n=7), com diagnóstico específico, 81,82% (n=9) e as comorbidades mais presentes nesses pacientes 
considerando ambos os sexos são hipertensão arterial, obesidade e diabetes. Conclui-se que além do tratamento, uma atuação preventiva é fator 
relevante para redução de ocorrências da referida condição clínica. Como sugestão de aprofundamento faz-se necessárias pesquisas de 
tratamento fisioterapêutico que busque minimizar recidivas da Incontinência Urinária.
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RESUMO

A abordagem multidisciplinar no tratamento do sobrepeso e obesidade associadas ou não a  hipertensão arterial,diminuem a incidência, 
mortalidade e as complicações advindas destes fatores de risco. Portanto, é de suma importância a detecção precoce do sobrepeso e da 
hipertensão arterial nesta população com o intuito de mudar o estilo de vida através de orientações nutricionais e exercícios físicos e diminuir as 
co-morbidades associadas a estas condições. Portanto, foram delimitados como objetivos deste estudo: detectar a incidência de obesidade, 
sobrepeso e hipertensão arterial de crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de Belo Horizonte e avaliar o impacto de uma 
intervenção nutricional e fisioterapêutica na mudança do estilo de vida desses individuos. A obesidade na infância e na adolescência ja é 
considerado um problema de saúde pública no Brasil. Isto se deve principalmente aos hábitos de vida adotados por esta população, como má 
alimentação e sedentarismo. Anteriormente, a associação entre obesidade e hipertensão arterial era uma característica de indivíduos adultos. 
Entretanto, um estudo em Belo Horizonte, demonstrou que a porcentagem de hipertensão arterial, em escolares  foi de  9,8 % (hipertensão 
arterial sistólica) e 5,5%  (hipertensão arterial diástolica), sendo que a porcentagem nacional é de 2 a 3%. Outro estudo utilizando o Indice de 
Massa Corporal em escolares do município de Belo Horizonte mostrou sobrepeso em 14% e obesidade em 3,7% das crianças; no entanto, quando 
se analisou o IMC dos alunos da escola privada, detectou-se sobrepeso ou obesidade em 23,5% versus 14% na escola pública, mostrando 
associação entre IMC e origem da criança.  Utilizando a análise de regressão linear múltipla esse estudo mostrou uma associação entre a 
Hipertensão arterial e o IMC. Apesar desses estudos demonstrarem esses dados, nenhuma intervenção eficaz foi proposta para diminuir esses 
indices. A metodologia utilizada neste estudo é aseuguinte: a amostra do projeto constituirá de aproximadamente 200 voluntários com idade 
entre 9 a 16 anos de idade, de ambos os gêneros, selecionadas aleatoriamente, que representem a população escolar matriculada nas escolas de 
ensino público e particular da cidade de Belo Horizonte, no ano letivo de 2016. As escolas serão escolhidas em diferentes regiões do município. Os 
instrumentos utlizados foram: balança, fita métrica inelástica, esfignomanômetro, estetoscópio, papel, tintas, canetas, lápis para colorir. O 
protocolo utilziado foi : Primeiramente, o projeto será apresentado ao diretor das escolas escolhidas que permitirão ou não a execução do mesmo. 
Após a aprovação do diretor das escolas os responsáveis pelo estudo irão medir a pressão arterial. O Indice de Massa Corporal será avaliada 
através da fórmula: peso/ altura ao quadrado. De acordo com os resultados da análise serão feitas orientações nutricionais pela professora e 
alunos do curso de Nutrição e orientações quanto a importância da prática de exercício físico para a saúde, pelas professoras e alunos do curso de 
fisioterapia. Se durante as medidas for detectada alguma alteração importante na pressão arterial, os responsáveis pela pesquisa além de fazer a 
orientação, farão um encaminhamento do voluntário para avaliação médica. Os resultados encontradosaté o presente momento foram: avaliação 
de 74 alunos de escola pública, desses 34 eram mulheres e 40 homens;  idade variou de 10 a 15 anos. Das mulheres avaliadas 14,4% apresentaram 
IMC alterado e 58,82 relataram particarem algum tipo de atividade física. Dos homens avaliados 22, 5% apresentaram IMC alterado e 62,5% 
relataram praticar algum tipo de atividade física. Nenhum dos alunos avaliados apresentaram aumento da pressão arterial. Conclui-se nessa 
amostra estudada a hipertensão arterial não está relacionada ao sobrepeso, isso pode ser explicado pelo alta porcentagem de alunos que praticam 
atividade física.
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RESUMO

A incidência de distúrbios osteomusculares relacionado ao trabalho (DORT), vem crescendo nas ultimas décadas, representando atualmente, a 
doença do trabalho mais registrada na previdência social. A etiologia desses sintomas é multifatorial, destacando-se os fatores biomecânicos 
ocupacionais, e características individuais. Neste âmbito, os trabalhadores do setor de varrição estão constantemente expostos a riscos 
ocupacionais, físicos e psicológicos, tais como, tensões osteomusculares, nervosismo, preocupação e estresse que favorecem o baixo rendimento, 
o absenteísmo e afastamento do trabalho. O objetivo deste trabalho é investigar a prevalência de sintomas de distúrbios osteomusculares e o 
estresse ocupacional auto relatado nos servidores do setor de varrição do Departamento Municipal de Limpeza Urbana- DEMLURB, de Juiz de 
Fora, Minas Gerais.  Foi realizado estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa com coleta de dados em Março a Maio de 2016 nos 
locais onde os agentes da limpeza urbana guardam os materiais de trabalho e realizam suas refeições, mediante o emprego de dois questionários: 
Questionário Nórdico de Sintomas osteomusculares composto por uma figura do corpo humano, mostrando as regiões anatômicas dos membros 
(pescoço, ombros, parte superior e inferior das costas, cotovelos, punhos/mãos, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés). Nessa parte, o individuo 
responde “sim” ou “não”, em relação à ocorrência de sintomas como dor, formigamento/dormência nos últimos 12 (doze) meses e nos últimos 7 
(sete) dias. Este instrumento investiga, também, se os indivíduos procuraram auxílio de algum profissional de saúde e se foi impedido de realizar 
atividades nos últimos 12 (doze) meses, devido a estes sintomas. Os itens relacionados ao estresse foram avaliados por meio do Item 2 do 
questionário sobre Percepções sobre a rede de saúde, sobrecarga e estresse relacionado ao trabalho que  avaliavam a intensidade de problemas 
de sono, sentimentos de estar deprimido, ansioso, sobrecarregado, estressado, frustrado, irritado, sensação de apresentar problemas emocionais, 
cansaço físico e queixas físicas. A amostra constou de 40 servidores do setor de varrição, destes 19 eram do sexo masculino (47,5%), com faixa 
etária média de 41,4 anos, já o gênero feminino constou de 21 servidoras (52,5%), com idade média de 46,7 anos. Em relação ao Estresse 
ocupacional, 52,4% dos entrevistados relataram problemas de sono repetidamente, 40% se sentiram deprimidos em algum momento, 70% 
demonstraram ansiedade, 57,9% sentem-se ou já se sentiram sobrecarregados, 47,4% relataram certo grau de ansiedade, 42,1% apresentou 
frustração, 63,2% irritabilidade, 36,8% expuseram problemas emocionais, 80% mostram cansaço físico e 75% dos servidores expõe queixas álgicas. 
Em relação a essas queixas álgicas, avaliadas pelo questionário Nórdico de sintomas osteomusculares, 82,5% dos servidores relatou dor, 
formigamento ou dormência nos últimos 12 meses em pelo menos um dos seguimentos corporais avaliados, sendo que 40% deles se viu impedido 
de realizar suas atividades. Porém, apenas 33,3% dos servidores buscou algum profissional da área de saúde para tratamento. A porção superior 
das costas (82,4%) e a região de punhos e mãos (57,5%) foram as mais destacadas pelos servidores, seguido pela região lombar (33,3%), pescoço 
(28,6%) e quadril (20%). O estresse pode manifestar sintomas nas pessoas, tanto no nível pessoal (dor nos ombros e coluna, depressão, aumento 
da pressão arterial, irritabilidade acentuada, dentre outros) como organizacional (absenteísmo, queda na qualidade da produção). Tais sintomas 
podem acarretar desenvolvimento de patologias físicas ou serem acentuados por elas. Este estudo demonstrou que a maioria dos servidores da 
varrição apresenta indicativo de estresse ocupacional, acentuado pelas queixas álgicas recorrentes, contudo a minoria procura os serviços de 
saúde para tratamento.
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RESUMO

Diversos estudos têm avaliado a qualidade de vida em pacientes com diferentes patologias, como por exemplo o HIV/AIDS, hepatite, hipertensão, 
diabetes entre outras, e verificam em que aspectos essas patologias podem comprometer na qualidade de vida do paciente, para que assim 
possam criar estratégias para melhoria desses aspectos  Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade de vida em pacientes 
com hepatite e HIV/AIDS tratados no município de Ourinhos/SP. Para tanto foram entrevistados pacientes em tratamento no Serviço de 
Atendimento Especializado em Doenças Infecciosas (SAEDI). O questionário aplicado de qualidade de vida foi o SF-36, além disso, os prontuários 
dos pacientes foram acessados para coleta de informações para a doença dos mesmos. Para verificar a distribuição dos dados foi aplicado o teste 
de Shapiro Wilk, e as comparações da qualidade de vida entre os sexos e doenças foram realizadas pelo teste Mann-Whitney. Como resultado 
observou-se que a média dos aspectos da qualidade de vida foi de: a) capacidade funcional de 74,5 (DP=25,2), b) limitação por aspectos físicos de 
58,3 (DP=41,2), c) dor no corpo de 60,2 (DP=28,5), d) percepção geral da saúde de 56 (DP=25), e) vitalidade de 56,6 (DP=16,5), f) aspectos sociais 
de 49,8 (DP=20,4), g) aspectos emocionais de 55,9 (DP=45) e h) saúde mental de 45,3 (DP=23,5). Comparações entre todos os domínios da 
qualidade de vida foram realizadas e não foram verificadas diferenças entres as patologias, porém uma discrepância entre os sexos foi constatada 
no domínio de percepção de saúde, no qual os homens apresentaram uma mediana de 55 (intervalo interquartil=37), e as mulheres apresentam 
uma mediana de 66 (intervalo interquartil=46). Sendo assim, conclui-se que os aspectos mais preocupantes da qualidade de vida entre os 
pacientes investigados foram saúde mental e aspectos sociais, todos os outros apresentaram scores acima de 50. Além disso, não há diferença 
entre a qualidade de vida e as patologias, porém, homens percebem sua saúde pior em relação as mulheres.
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RESUMO

Alterações nas amplitudes articulares no prematuro de alto risco podem ser sugestivas de disfunções neuromotoras, sinalizando presença de 
lesões no sistema nervoso central (SNC) do tipo da síndrome hipoxico-isquêmica ou do Kernicterus. Este estudo teve como objetivo verificar o grau 
das amplitudes articulares no recém-nato prematuro.  A amostra foi composta por recém-natos prematuros (RNPT) com idade gestacional abaixo 
de 36 semanas e 6 dias ao nascimento, nascidos no Hospital Alcides Carneiro, na cidade de Petrópolis, no período de Abril/2010 à Agosto/2014. 
Foram incluídos no estudo RNPT que apresentaram fatores de risco para lesão no SNC nos períodos: pré-natal, perinatal e pós-natal, com 
necessidade de cuidados específicos na UTI neonatal. A amostra foi de conveniência, composta de 103 RNPT. Foi realizada uma investigação 
comparativa das amplitudes articulares encontradas na literatura preconizadas para os prematuros nascidos com até 32 semanas de IG (idade 
gestacional) a 40 semanas de IG com as dos RNPT.  Instrumento de avaliação: na pesquisa em questão foi utilizado o Protocolo de Triagem 
Neuromotora Neonatal, trata-se do exame físico do RNPT para detectar sinais neurológicos indicadores de paralisia cerebral, Gonçalves (2010). 
Para a aplicação do protocolo o RNPT precisa apresentar-se clinicamente estável. O exame físico foi realizado quando o RNPT estava apresentando 
38 semanas de idade corrigida, com variação de mais ou menos três dias, após a alta hospitalar no ambulatório de seguimento. Para a coleta de 
dados, inicialmente foi solicitado aos responsáveis do prematuro o resumo de alta hospitalar para obtenção de dados inerentes ao tempo de 
internação e condições do parto, tipo de parto, se houve asfixia, condições do bebê ao nascimento: Apgar, peso, necessidade de oxigênio, Ballard. 
Seguiu-se então para aplicação do protocolo do exame físico de Gonçalves que inclui a pesquisa de alguns reflexos primitivos, das posturas do 
recém-nato, sinal de roda denteada e amplitudes articulares. Para aplicação do teste o prematuro deve estar desnudo, preferencialmente uma 
hora antes da próxima dieta. Deve ser aplicado com o prematuro nos estados de consciência 4, 5 e 6. Cada teste aplicado teve seu resultado 
registrado, os quais compuseram o banco de dados desta pesquisa. Os prematuros que apresentaram sinais indicativos de lesão central foram 
incluídos imediatamente no programa ISME (Intervenção Sensório-Motora Essencial). Tratamento estatístico: para a análise estatística, utilizou-se 
a média com plotagem das amplitudes articulares obtidas na testagem. Foi utilizado o instrumento estatístico, não paramétrico, com referência de 
testagem projetada no valor de p < 0.05. Os dados obtidos foram tratados através de análise qualitativa e não paramétrica, pelo teste Chi2, 
utilizando-se como referência a devida angulação de cada segmento apresentada na literatura específica utilizada neste estudo. Os resultados 
obtidos apontaram percentual significativo de anormalidade, detectado pelas amplitudes articulares diminuídas em todos os itens pesquisados. No 
ângulo tíbio-társico prevalência do ângulo igual a 90° em 71,24% dos casos bilateralmente, o resultado do ângulo poplíteo bilateral apontou para o 
ângulo igual e menor que 90° em 58,25% dos casos, assim como, no ângulo coxofemoral com 61,17% dos casos igual e menor que 90°. Quanto a 
postura da pelve, na postura em prono, foi identificado forte influência do reflexo tônico labiríntico patológico que impõe a postura de 
anteroversão pélvica foi encontrada em 67,96% dos casos. A variável diminuição da amplitude articular apresentou associação com a resposta 
anormal dos reflexos primitivos p < 0,001. Em conclusão, a diminuição das amplitudes articulares associados a respostas anormais dos reflexos 
primitivos são características da presença da hipertonia e sugerem a presença da lesão cerebral nos prematuros, influenciaram negativamente no 
desenvolvimento motor global do prematuro.
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RESUMO

A diástase do músculo reto abdominal (DMRA) é um acometimento comum em mulheres após a gestação.É caracterizada pela separação da 
musculatura reto abdominal ao longo da linha alba, acontecendo mais frequentemente, no período gestacional.  O objetivo do trabalho foi 
analisar a efetividade da corrente russa no tratamento da diástase abdominal após gestação.  Pesquisa clínica, realizada na Universidade Estácio de 
Sá em mulheres apresentando diástase abdominal acima de 3cm. A pesquisa respeitou os preceitos éticos de acordo com a resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. A DMRA foi registrada utilizando: Paquímetro, para a medida da diástase nas regiões: supraumbilical, umbilical e 
infraumbilical ; Fita antropométrica, para medida da perimetria abdominal; Escala de Medida em Imagem Corporal (EMIC), no qual foram medidas 
três dimensões: realidade corporal, ideal corporal e apresentação corporal e Fotografias da região abdominal. O protocolo de tratamento foi 
utilizando o aparelho de corrente russa NEURODYN 10 canais com duração de 30 minutos.  Parâmetros: Frequência de 2.500Hz; frequência 
modulada de 50Hz; Rise: 2s; Cicle on: 7s; Decay: 2s; Cicle off: 7s,  no músculo reto abdominal, totalizando até 20 sessões. Os atendimentos foram 
realizados 2 vezes por semana.Para análise estatística foi utilizado o teste de correlação de Pearson, para determinar a associação entre as 
variáveis e o Teste T para amostras pareadas adotando nível significância de p<0,05.  Foram atendidas cinco mulheres com média de idade de 35,2 
+ 6,26, com período pós gestacional variando entre 1 ano e 6 meses a 4 anos. Houve significância estatística de p><0,02; p><0,03 e p><0,05, 
mostrando redução das medidas realizadas com paquímetro nas regiões supraumbilical, umbilical e infraumbilical, respectivimante da DMRA. 
Houve melhora dos itens  da EMIC: realidade corporal (p><0,01); ideal corporal (p><0,02); apresentação corporal (p><0,04) e Total (p><0,02) .  
Houve redução significativa das medidas realizadas com paquímetro e da EMIC após tratamento com Corrente Russa para diminuir a diástase 
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RESUMO

A logística reversa se compromete com a recuperação e com o gerenciamento de equipamentos, produtos, componentes e materiais. Este 
processo agrega, por exemplo, a simples revenda, o processo de remanufatura ou reciclagem, e pode acrescentar valor em relação aos aspectos 
ambientais, competição de mercado e imagem corporativa. Sabe-se que os restaurantes contribuem para graves problemas ambientais, tanto pela 
degradação do solo, como pela poluição do ar e até mesmo a saúde pública. Portanto, há necessidade de mudanças de cultura, estilo de 
pensamento e até de valores. Mesmo que a logística reversa seja uma prática usual na indústria, o setor gastronômico ainda não a explora. O 
objetivo do projeto é analisar o processo de logística reversa nas atividades dos restaurantes da Grande Florianópolis. A pesquisa foi realizada em 
duas rotas gastronômicas distintas localizadas na Grande Florianópolis. Até o momento, 16 estabelecimentos foram inquiridos, sendo 9 destes em 
Coqueiros e 7 em Sambaqui. Pretende-se, em breve, inquirir estabelecimentos na rota gastronômica do Ribeirão da Ilha, visto que o projeto ainda 
está em andamento. Do ponto de vista metodológico, foi desenvolvido um questionário com 18 perguntas semiestruturadas que contemplavam 
os temas: conhecimentos sobre a logística reversa, fornecedores, óleo de fritura, lixo, reaproveitamento/reutilização, compostagem, embalagens, 
sobras, horta no restaurante e treinamento dos funcionários. Os questionários foram aplicados aos gerentes/responsáveis entre os dias 
05/05/2016 e 13/05/2016. Como resultados preliminares, percebe-se uma carência em conhecimentos sobre a logística reversa por parte dos 
responsáveis pelos estabelecimentos, considerando que apenas 12% dos inquiridos conhecem este conceito. Observou-se também que os 
inquiridos que alegaram conhecer o termo tinham educação superior em áreas ligadas à gestão empresarial. Notou-se também que apenas 
fornecedores de grande porte se preocupam em retorno pós-venda, e apenas 37% utilizam embalagens retornáveis. Sobre as embalagens dos 
restaurantes, 81% são descartáveis, altamente poluentes, e 69% delas não são reaproveitadas de nenhuma forma. No que se refere ao óleo de 
fritura residual, os inquiridos utilizam uma média de 30 litros semanais, sendo que 83% dos restaurantes alegam ter parceria com uma cooperativa 
de reciclagem. Um número considerável, porém apenas metade deles sabia a destinação final para o resíduo, que era transformado em sabão. 
Todos os restaurantes separam o lixo, principalmente o orgânico, vidro e plástico. Apenas 19% dos restaurantes possuem uma noção sobre a 
quantidade de lixo semanal produzido, embora esta seja superficial, já que nenhum deles realiza controle de pesagem. Ainda acerca das sobras 
dos alimentos, 44% são descartados e apenas 17% vão para compostagem e outros 17% são doados para moradores de rua, ainda que esta prática 
não esteja de acordo com a legislação. Dos estabelecimentos pesquisados, 88% não possuem horta, e apenas 12% planejam implementar uma 
futuramente. Dos que não planejam fazê-lo, 78% alegaram não ter espaço no local. Um dos restaurantes que possui um canteiro afirmou que a 
horta ajuda a reduzir os custos de insumos e aproveita sobras para compostagem. Com estes resultados preliminares é possível concluir que ainda 
há um longo trabalho de conscientização a ser feito nos restaurantes da Grande Florianópolis, não só em termos de sustentabilidade, mas 
principalmente do ciclo reverso do óleo residual, dos resíduos orgânicos e das embalagens.
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RESUMO

O Retrovírus Linfotrópico de Células Humanas tipo 1 foi descrito pela primeira vez em 1980 e está associado a diversas manifestações. Pertencente 
à família Retroviridae, apresenta forte tropismo pelas células T. É agente causador da Leucemia/Linfoma de células T do Adulto (ATL), da 
Mielopatia Associada ao HTLV/Paraparesia Espástica Tropical (HAM/TSP), e também se associa com outras patologias, como artropatia, uveíte, 
Síndrome de Sjogren, entre outras.  Mesmo assim, hoje, após 36 anos após sua descrição, pouco se sabe acerca de sua incidência e manifestações 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. Isto representa um grande problema de saúde pública, já que certamente a prevalência da infecção é 
subestimada.  A transmissão do HTLV-I ocorre pelas vias sexual, hematogênica e vertical, sendo esta última a principal forma de transmissão do 
vírus no Brasil, ocorrendo primariamente pelo aleitamento materno. A importância deste tema baseia-se então no fato de que a principal forma 
vertical de transmissão do Retrovírus é durante a amamentação e não existe um protocolo de atendimento de gestantes com HTLV1. Com base 
nisso questionamos se “A não amamentação de Recém-nascidos de mães diagnosticadas no Pré-Natal com HTLV1, diminui a ocorrência da doença 
em crianças?”. Desta forma, temos como objetivo geral deste trabalho: descrever o retrovírus HTLV-I e suas formas clínicas e como objetivos 
específicos: informar aos profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce do HTLV 1 no Pré-natal; sensibilizar a sociedade e o 
poder público para a inclusão do HTLV1 na lista de doenças de notificação compulsória, bem como a adoção de uma triagem sorológica para o 
HTLV-1 durante o pré-natal. Este trabalho compreende um estudo exploratório, bibliográfico e com abordagem qualitativa. Foi realizada uma 
busca de artigos relacionados com o tema nas seguintes bases de dados virtuais: SCIELO(Scientific Electronic Library Online), PubMED e BVS 
(Biblioteca Virtual de Saúde). No Brasil, pouco se sabe sobre a prevalência e incidência da infecção. O diagnóstico é dificultado, pois a maioria dos 
casos é assintomática; muitos profissionais de saúde, inclusive médicos, desconhecem as manifestações clínicas do vírus; a infecção não faz parte 
da lista de agravos notificáveis do Ministério da Saúde; existe pouco interesse governamental em fomentar o diagnóstico precoce. As doenças 
associadas à infecção pelo HTLV-1, citadas neste trabalho, e o número real de cidadãos que podem ter sofrido ou podem sofrer sequelas, estão 
obscurecidos pela falta de investigação. A transmissão do HIV via aleitamento natural chega a 29% dos casos de transmissão vertical. O Ministério 
da Saúde proíbe mulheres infectadas com HIV de amamentarem seus filhos e doar leite e afirma que tomadas todas as precauções preconizadas, 
incluindo a não amamentação, reduziria a taxa de infecção vertical para valores inferiores a 2%. Considerando os aspectos análogos entre o 
HTLV-1 e o vírus HIV, mais especificamente na transmissão vertical via leite materno, poderíamos projetar diminuição significativa da transmissão 
vertical se mães infectadas pudessem se abster de amamentar seus filhos. Porém, o teste para infecção do HIV faz parte do pré natal enquanto a 
mãe assintomática portadora do HTLV-1 não obterá a mesma chance de proteger seu filho como a mãe portadora de HIV. Sugerimos que a 
triagem sorológica para os vírus linfotrópico de células humanas seja implementada como parte do pré-natal de todas as gestantes. Esta é uma 
medida simples, de baixo custo e com enorme potencial de poupar vidas e gastos públicos com o tratamento das doenças associadas ao HTLV-I. A 
partir dos dados apresentados pela pesquisa, podemos responder a pergunta inicial que abre este trabalho: “A não amamentação de Recém-
nascidos de mães diagnosticadas no Pré-Natal com HTLV1, diminui a ocorrência das doenças em crianças?” A resposta é Sim.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como problema a seguinte questão:  de que forma as estratégias do ensino da prática da Clínica Médica influenciam 
formação do estilo de pensamento dos estudantes de Medicina? Objetivo: Conhecer estratégias do ensino da prática da Clínica Médica e sua 
influência na formação do estilo de pensamento dos estudantes de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Método Qualitativo, etnografia. 
Sujeitos: Quatro professores da Clínica Médica identificados pelos estudantes, em estudo anterior como importantes em sua formação. Período: 
maio/2014 a outubro/2015. Local: ambulatórios, enfermarias. Coleta de dados: observação participante e registro escrito em notas de campo, 
reunidas no diário de campo. Realizadas 10 observações participantes dos quatro professores; duração de cada observação, quatro horas, total, 40 
horas. Análise: Indiciária, em busca de temas recorrentes; dados codificados selecionados e reagrupados. Resultados: Identificados dois temas 
principais: 1.Ensino/Assistência: No ensino prático surgem: divergências, exceções, erros acidentais, a realidade da vida profissional. Alunos 
observam abordagem ao paciente, exercidas com acolhimento, delicadeza, respeito, solidariedade e compaixão: 1. aproximação: médico se 
apresenta, pede autorização ao paciente para fazer avaliação; 2. escuta, diálogo: anamnese;  3. manuseio: exame físico. A seguir, faz conexões 
mentais com conhecimentos básicos/clínicos e humanos/clínicos. Professores incluem subjetividade do adoecer e passam valores da profissão e 
exercício profissional: fatores sociais, éticos e culturais no processo saúde doença, como cura, sofrimento, integralidade, projetos cuidadores. 
Ensino ocorre nos ambulatórios das especialidades: Gastroenterologia, Pneumologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Hematologia e 
Dermatologia, e na enfermaria. Ambulatório: ensino concomitante à assistência. O paciente é acompanhado pelo professor, há vínculo entre eles. 
Situações de saúde/doença não são urgentes. Enfermaria: o professor não é assistente, os médicos do hospital são, não há vínculo com o paciente, 
há estresse pela doença. Condições precárias de infraestrutura e atuação inadequada de alguns profissionais agravam o sofrimento dos pacientes. 
Ensinamentos humanísticos se chocam com o que os alunos testemunham. Eles sabem que locais como este são parte do mercado de trabalho 
onde vão se inserir. Os alunos reagem com: incômodo, constrangimento, sofrimento, apatia, negação. Cada etapa do atendimento é utilizada 
como um instrumento de aprendizagem. A relação médico paciente, com ênfase em aspectos subjetivos é estimulada. A queixa do paciente é 
relacionada à hipótese diagnóstica principal, tema sobre o qual os professores dissertam. Relatam experiências vividas para ilustrar os casos. 2. 
Métodos de Ensino: Os professores formulam perguntas aos alunos que as tentam responder. O método, pergunta-resposta atrai atenção e 
promove reflexão e raciocínio dos alunos. São resgatadas noções de Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia, articulando conhecimentos dos ciclos 
básico/clínico. O ensino se prolonga após a saída dos pacientes da sala de atendimento, quando o professor discute mais detalhadamente os 
casos, tirando as dúvidas. É utilizada lousa, onde são esboçados esquemas baseados em “palavras-chaves” das afecções discutidas, com termos 
técnicos e nomes de possíveis síndromes. É ensinado como preparar uma lamina de sangue e visualizá-la ao microscópio, na sala de atendimento. 
Conclusões: Com as estratégias de ensino da prática da Clínica Médica baseadas em na assistência, raciocínio clinico, resgate de noções de 
disciplinas básicas, inclusão de aspectos subjetivos, relatos de experiências vividas e ensino de técnicas laboratoriais, o coletivo de pensamento 
médico, representado pelos professores propicia a incorporação dos iniciantes em um tipo especifico de estilo de pensamento, neste caso, 
híbrido, contribuindo para formação ampla, biomédica e humana do paciente.
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RESUMO

O músculo fibular terceiro (FT) é um músculo localizado na região anterior e lateral da perna, exclusivo em humanos. A sua prevalência é discutida 
pela literatura clássica e em alguns trabalhos recentes, evidenciando divergências significativas, desde 10% a 100% em cadáveres de diferentes 
populações. O palmar longo (PL) pertence ao grupo muscular anterior do antebraço e é considerado frequente na literatura clássica e é 
classificado como músculo filogeneticamente em regressão. Ambos os músculos são utilizados na prática cirúrgica para reparos tendinosos e 
ligamentares. Objetivo: Avaliar a prevalência dos músculos fibular terceiro e palmar longo em estudantes de medicina. Métodos: Estudo 
observacional do tipo transversal, desenvolvido no Laboratório de Habilidades e Simulação do Campus Arcos da Lapa, da Universidade Estácio de 
Sá (UNESA). Os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e foram submetidos à entrevista, análise 
antropométrica (peso e altura) e examinados por observação e por técnicas de palpação dos músculos em busca da identificação e adequado 
registro. Para registro e analise estatística descritiva dos dados obtidos utilizou-se o Software Microsoft Excel, versão 2010. Resultados: Foram 
avaliados 112 voluntários (69,9% mulheres); média de idade = 22,5 ± 4,9 anos. Os músculos FT e o PL estão presentes ao menos em um segmento 
corporal (membro inferior e superior, direito e/ou esquerdo) respectivamente em 61,6% (60,6% homens e 62% mulheres) e 87,5% (90,9 homens e 
86% mulheres) dos voluntários examinados. No que tange a lateralidade (análise dos dimídios direto e esquerdo), o músculo FT foi encontrado 
unilateralmente em 9% dos homens e em 16,4% das mulheres, enquanto o músculo PL estava presente em 12,1% dos homens e 12,6% das 
mulheres. Conclusão: A prevalência do FT e do PL é consideravelmente alta na população estudada, não diferindo de forma significante entre os 
gêneros e ambos podendo ser encontrados em apenas um dos dimídios corporais.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi analisar os casos de sífilis congênita atendidos em um hospital federal de ensino no Rio de Janeiro, no período de 
janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Foi realizado um estudo observacional, seccional, retrospectivo a partir dos dados da ficha do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o período de 01/01/2010 a 31/12/2014, situado em base local do referido hospital, que possui 
uma maternidade de alto risco, ambulatório de pré-natal e referência para HIV/AIDS. Para este trabalho, foram selecionados todos os 179 casos de 
sífilis congênita dos quais 4 eram gemelares notificados pela ficha do SINAN na unidade de estudo. Foram analisadas as variáveis dos bancos de 
dados do SINAN NET, quanto à consistência de suas informações; quando identificadas inconsistências, procedeu-se à correção nas mídias 
disponíveis (papel e eletrônica) e acrescentado informações quanto ao critério de inserção na maternidade de alto risco. A análise dos dados foi 
realizada através do software EpiInfo 7. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da instituição. Dos 179 
casos de sífilis congênita analisados, 82,7% foram notificados nas 24 horas de vida, 50,8% eram do sexo masculino, 36,2% declaradas não branca, 
houve 2 óbitos por outras causas e 1 natimorto. A idade das mães variou de 15 a 43 anos, 34,3% se declararam não branca, 45,8% possuíam 
ensino fundamental e 86% realizaram pré-natal e o diagnóstico de sífilis materna foi realizado no pré-natal em 72,1%. Apenas 11,2% das mães 
trataram adequadamente na gestação e em 53,6% dos casos o parceiro não foi tratado concomitantemente. Das 138 gestantes que tiveram seu 
parto na instituição, foi gerada a sua ficha de notificação do SINAN na unidade de estudo, 59,42% eram HIV+,  9,42% possuíam cardiopatias, 
13,77% apresentaram endocrinopatias, 34,6% usaram drogas lícitas, 2,92% eram nefropatas e 10,8% como outras.  Das crianças 62,6,0% eram 
assintomáticas; apresentaram icterícia 16,2%; anemia, 10,6% tiveram alteração LCR, 2,8%; lesões cutâneas 2,8%; lesão de ossos longos 2,9%; 
osteocondrite 1,1%; rinite muco-sanguinolento 0,6%.  Para o tratamento da sífilis congênita 78,7% utilizaram penicilina g cristalina por 10 dias. 
Com relação ao diagnóstico final, 78,1% apresentaram critérios para sífilis congênita recente, sífilis congênita tardia 2,3% e natimorto 0,5%; e 
18,8% dos casos estão em revisão. Este estudo mostra que apesar da realização do pré-natal em 72,1% do total das gestantes atendidas, uma 
proporção elevada das mães foi considerada inadequadamente tratada pelos critérios do Ministério da Saúde, ocasionando o tratamento dos 
recém-natos. A sífilis na gestação constitui um grande problema de saúde pública, negligenciada pelas autoridades sanitárias ao longo dos anos, 
levando ao recém-nato a condição de sífilis congênita ao nascer. Doença de fácil detecção por exame laboratorial, tratamento de baixo custo com 
disponibilidade nas unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e o não tratamento da sífilis acarreta aborto, 
afeta diferentes órgãos (principalmente o sistema nervoso central), cegueira, surdez, deficiência mental e a malformação do feto. O Brasil tem o 
desafio de eliminar a sífilis congênita no país até 2015, como preconiza Organização Mundial de Saúde (OMS).  Investimentos em todas as esferas 
de governo (federal, estadual e municipal) deverão ser realizados com treinamento de profissionais na realização de um pré-natal eficaz na 
gestação com a identificação, diagnóstico e tratamento da sífilis na gestação e do parceiro concomitantemente, segundo preconiza o protocolo do 
Ministério da Saúde.
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RESUMO

O ramo superficial do nervo radial descende pelo antebraço profundo ao ventre do músculo braquiorradial e lateral à artéria radial. Quando chega 
à distância de 7 cm proximal ao punho, perfura a fáscia profunda para atingir a tela subcutânea entre os tendões dos músculos extensor radial 
longo do carpo e braquiorradial para inervar dois terços do aspecto radial da mão. O estudo presente visa analisar o trajeto do nervo em questão 
no terço distal do antebraço no que diz respeito à distância até marcos anatômicos e o perfil de emergência na tela subcutânea. Foram analisados 
membros superiores obtidos nos campi Lapa e João Uchoa da Universidade Estácio de Sá entre março e maio de 2016 onde tanto o ramo 
superficial do nervo radial como seu trajeto estivessem preservados.  Após dissecção e observação, procedeu o registro fotográfico com a margem 
ulnar da peça apoiada na mesa de dissecção. Em seguida mediu-se a distância da emergência do ramo superficial do nervo radial até o ápice do 
processo estiloide do rádio, além da distância transversal deste até as divisões do nervo em questão. Foram analisados 42 membros superiores, 
sendo 24 (57.1%) esquerdos, com 2 (4.7%) perfurações do tendão do músculo braquiorradial a 9.6cm e 9.8cm proximais ao processo estiloide, 3 
(7.1%) emergências pelo tendão bifurcado do músculo braquiorradial a 9.5cm, 10.6cm e 12.2cm proximais ao mesmo processo e duas (4.7%) 
comunicações com o nervo cutâneo lateral do antebraço a 7.71cm 8.23cm proximais ao processo estiloide com o restante apresentando média de 
8,9cm. Outros achados relevantes são 2 (4.7%) casos onde não há divisão até o processo estiloide e um terceiro (2.3%) onde os ramos volares 
dividem-se na topografia do mesmo. Estes achados, portanto, servem como base para estimar a emergência do nervo em estudo e auxiliar em 
acessos mais seguros no antebraço em cirurgias de descompressão do nervo em casos de Síndrome de Wartenberg, fixação percutânea com uso 
de fios Kirschner, cirurgia de tenossinovite de De Quervian e artroscopia de punho.
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RESUMO

Medicinal plants have been used around the world to treat a wide range of disorders, mainly in developing countries and primitive  cultures.  Most  
people  living  in  these  areas  are almost  completely dependent on traditional medical practices for their primary health care needs and higher 
plants are known to be the main source for drug therapy in traditional medicine. Essential oils (EO) from a broad spectrum of plant  species  have  
shown  antinociceptive,  anti-inflammatory, wound healing and antimicrobial activities. Leaves of Croton adamantinus have been used to treat 
inflammation and skin wounds in the semi-arid area of  the  Northeast  of  Brazil.  OBJECTIVE AND METHODS: In  order  to  evaluate  if  the 
essential  oil  (EO)  was  responsible  for  the  claimed  activities; antinociceptive, wound healing and antimicrobial tests were  carried  out.  Twenty  
constituents  were  identified  in C. adamantinus EO by GC–MS, 1 H-NMR and 13 C-NMR, the major compounds being methyl-eugenol (14.81 %) 
and 1,8-cineol  (13.74 %).  Antinociceptive  activity  was  evaluated  by  the  formalin  test  and  the  abdominal  contortion assay in mice. RESULTS: 
The EO (50 and 100 mg/kg) decreased the licking  time  of  both  phases  of  the  formalin  test  when compared to the vehicle, but not to morphine 
(7.5 mg/kg). In the abdominal contortion assay, the EO (50 and 100 mg/kg) reduced the number of contortions compared to the vehicle and   to   
indometacin   (10 mg/kg).   The   wound   healing activity was verified also using two experimental models: excisional wound and dead space. 
Topical treatment with the  EO  (1 %)  increased  the  wound  contraction  from  the third   day   of   treatment   (compared   with   nitrofurazone 
0.2 %), while systemic treatment (50 mg/kg/day) increased granulation tissue formation and reduced the water content. C.  adamantinus EO  also  
showed  antimicrobial  activity against Staphylococcus  aureus in  disk  diffusion  method. These  results  corroborate  the ethnobotanical  use  of  
this specie by Brazilian population. CONCLUSION: This  study  concluded  that  the Croton  adamantinus Mull. Arg.  essential oil  has  
antinociceptive  and  wound  healing activities and hereby corroborates its use in folk medicine of Northeast of Brazil.
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RESUMO

A ultrassonografia apresenta uma grande aplicabilidade diagnóstica, sendo solicitada como exame “padrão-ouro” em muitas patologias que 
cursam com alterações histológicas. Tradicionalmente, as imagens bidimensionais são produzidas no modo-B, com o qual os sinais de eco 
recebidos em cada posição do feixe de ultrassom (US) são visualizados como pontos específicos na tela do monitor. No entanto, o operador de 
ultrassonografia precisa ter um alto nível de habilidade na aquisição e interpretação da imagem. Especialistas aprendem a explorar a anatomia em 
três dimensões, tendo em mãos apenas imagens em duas dimensões, e essa capacidade não é comum a todos os profissionais. Com o intuito de 
superar essa limitação, pesquisadores têm investigado métodos quantitativos para avaliar o sinal ecográfico (Quantitative Ultrasound – QUS), com 
o objetivo de extrair parâmetros relacionados às propriedades dos espalhadores no meio de propagação da onda de US. Dentre os parâmetros 
estudados, os espaçamentos entre espalhadores (SS – Scatterer Spacings) e o espaçamento médio entre espalhadores (MSS - Mean Scatterer 
Spacing) tem demonstrado potencial no reconhecimento de variações na periodicidade tecidual, comum em diversas patologias. Diversos 
métodos de análise espectral tem sido propostos para estimar o MSS, contudo a transformada Wavelet contínua (CWT) parece ser promissora na 
caracterização das distribuições desses espalhadores. Sendo assim, o presente estudo objetiva aplicar a CWT para estimar SS e MSS em sinais 
simulados de US, com diferentes níveis de ruído e variabilidade na posição dos espalhadores. A metodologia consistiu na simulação de sinais 
retroespalhados de US (modo-A) provenientes de um meio com espalhadores espaçados de 1 mm (considerando o MSS em tecido hepático 
saudável, de acordo com a literatura), com diversos jitters (variação na posição esperada do espalhador – de 0 a 30%) e níveis de ruído, definidos 
por Ad (razão entre a amplitude média dos ecos de espalhadores difusos e regulares – 1 a 50). Após a realização da CWT para cada sinal, uma 
sequência de modulus maxima - MM (máximos locais da transformada Wavelet) era obtida – um MM representando um espalhador regular - para 
enfim computar as distribuições dos SS, assim como a média e desvio-padrão do MSS (em mm), coeficiente de variação (CV), a moda média do 
histograma (em mm) e o erro de acurácia (e%). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar a hipótese nula de que as distribuições 
dos SS para cada situação simulada eram da mesma população (α = 0,05). Para sinais com ruído Ad ≤ 30, a CWT foi capaz de estimar o MSS com 
e% = ± 2%. Como esperado, o CV variou linearmente com o jitter. A variação no jitter também afetou a moda média no histograma em uma 
relação inversamente proporcional (por exemplo, para Ad = 1, moda = 1,00 mm para jitter = 0%, moda = 0,82 mm para jitter = 30%). Segundo a 
análise estatística, as distribuições do SS obtidas de todos os sinais foram estatisticamente diferentes (p > 0,05). Esses resultados corroboram com 
outros trabalhos que indicam a impossibilidade de se usar apenas o parâmetro MSS para caracterizar diferentes meios periódicos. A CWT pode ser 
uma opção para mapear SS. A associação com métodos de análise espectral com a CWT pode ser uma escolha no futuro para melhorar a 
capacidade dessa abordagem quantitativa.
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RESUMO

Percebido como um “super herói”, o médico é bastante idealizado pelo senso comum, por ser visto como alguém cuja missão é “salvar vidas”. Essa 
percepção faz com que o curso de Medicina também seja alvo de idealização, porém esta idealização contrasta com a realidade que o aluno 
encontra quando entra na faculdade e se depara com um grande volume de estudos, aulas teóricas desconectadas da prática, falta de tempo para 
o lazer, para estar com a família e os amigos. Tudo isso faz com que a idealização do curso dê lugar a uma realidade árdua e, por vezes, 
angustiante. Conforme avançam na universidade, os estudantes têm contato com o sofrimento, a dor e a morte. Estas experiências podem causar 
angústias que, quando não elaboradas, podem levar ao isolamento e à fragmentação, e ter como consequências o surgimento de patologias 
psíquicas. Todas estas dificuldades apontam para a necessidade de as universidades contarem com espaços que funcionem como continentes das 
experiências emocionais dos alunos. Este suporte é fundamental, já que angústias e conflitos, quando elaborados (e não negados), podem se 
transformar em oportunidades de aprendizagem e descobertas. Na UNESA, estes espaços são oferecidos em disciplinas como “Orientação 
Psicopedagógica” (OPP) e no Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE), que visam a acolher as frustrações e angústias dos alunos e ajudá-los a 
superar as dificuldades que eles têm durante a faculdade. Esta pesquisa, cujo objetivo é dar voz ao discente do primeiro período e conhecer suas 
expectativas, dificuldades e percepções sobre o curso, pretende fornecer subsídios à disciplina OPP e ao NAE. Seus resultados permitirão a 
melhoria do suporte oferecido aos alunos, aumentando a capacidade de ajudá-los a lidarem com questões emocionais associadas à vida 
universitária. A pesquisa, que está em fase inicial, será guiada pelo Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS), que analisa em 
profundidade os depoimentos dos participantes, tornando visíveis os conteúdos inconscientes que estão por trás de seu discurso racional. O 
estudo contará com duas etapas: a primeira, cujos dados serão coletados por meio de um questionário, representará uma aproximação inicial ao 
tema; e a segunda, que, através de entrevistas individuais, permitirá o aprofundamento de questões pertinentes. Ambos os instrumentos serão 
construídos a partir de conversas livres com estudantes que se encaixem no perfil estabelecido. Atualmente a pesquisa encontra-se na fase da 
análise das conversas preliminares à construção do questionário. Esta análise aponta que, antes de iniciarem a graduação, a expectativa dos 
discentes era a de que as angústias experimentadas durante o período pré-vestibular haviam acabado. Nas primeiras semanas de aulas, porém, 
eles se depararam com uma dura rotina de estudos e uma vida acadêmica muito diferente da que tinham no ensino médio (são mais autônomos, 
mas ainda se sentem “perdidos”). Mesmo assim, a maioria se mostra “encantada” com a faculdade, que ainda lhes parece “um sonho”. A análise 
aponta alguns temas que deverão constar no questionário: motivações para a escolha do curso; reações quando da escolha da 
profissão/aprovação no vestibular; expectativas x realidade da vida acadêmica; medos quanto ao futuro.  O MEDS preconiza que os dados devem 
ser analisados em duas etapas: a “inter-participantes”, quando as respostas dos entrevistados são comparadas em busca de elementos em 
comuns, fornecendo uma visão geral dos discursos; e a “intra-participante”, em que o discurso de cada participante é analisado individualmente, 
em busca de contradições ou inconsistências que, quando identificadas, levam de volta à análise inter-participantes, para verificar se estão 
presentes nos outros discursos.  Considerando que dados coletados em questionários não permitem maiores aprofundamentos, a análise destes 
contará apenas com a etapa “inter-participantes”, enquanto as entrevistas contarão com as duas etapas.
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RESUMO

A síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é um distúrbio do tecido conjuntivo e compreende um espectro de condições monogênicas com manifestações 
multisistêmicas e variabilidade clínica e que afeta primariamente a pele, ligamentos e articulações, vasos sanguíneos e órgãos internos. Nessa 
perspectiva, uma abordagem sistemática para o paciente com suspeita de SED é essencial para evitar investigações dispendiosas e desnecessárias, 
mas primeiro é preciso estar ciente dos diferentes subtipos dentro deste grupo e seus recursos de diagnóstico. Objetivamos realizar um estudo 
retrospectivo de uma série de casos de pacientes com a SED abrangendo a avaliação clínica e diagnóstica. Realizamos uma análise descritiva dos 
prontuários dos pacientes atendidos no serviço de genética do Hospital Infantil Albert Sabin localizado em Fortaleza-CE, no ambulatório de 
genética da APAE situada em Juazeiro do norte-CE e na clínica escola da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, descrevendo 
características epidemiológicas e os principais achados clínicos. Dos pacientes que receberam atendimento entre o período de agosto de 2001 a 
agosto de 2015, 27 apresentavam características da SED, sendo 16 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. A idade variou entre 01 e 32 anos. As 
alterações clínicas mais frequentes foram hiperextensibilidade articular (22/27) e da pele (5/27), além de dificuldade de cicatrização (6/27). A 
avaliação clínica e diagnóstica permitiu classificar os casos SED em subtipos: 8 hipermobilidade, 6 cifoescoliose, 5 clássica e 1 vascular. Um total de 
7 prontuários não continham informações suficientes para classificá-los. Dos casos avaliados 4 evidenciaram consangüinidade e 4 recorrência na 
família. Conclui-se que a hiperextensão articular foi a característica clínica mais freqüente, assim como o subtipo SED hipermobilidade nessa série 
de casos estudados. Evidencia-se a importância da identificação e análise das características da SED para que o diagnóstico precoce e tratamento 
adequado possam influenciar no prognóstico dos pacientes. O aconselhamento genético deve ser realizado para todos os casos.
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RESUMO

As células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) são células pluripotentes extraídas da massa celular interna do blastocisto. Essas células possuem 
o potencial de formarem colônias de células quando cultivadas sob condições específicas em aderência a uma matriz protéica. As CTEhs 
apresentam capacidade de se diferenciar em células de qualquer um dos folhetos embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma) e, por 
consequência, em todas as células somáticas do indivíduo. Para uma célula ser considerada pluripotente ela precisa apresentar morfologia 
indiferenciada, ter a capacidade de formar tecidos originados dos três folhetos embrionários quando injetadas in vivo e possuir a capacidade de 
expressar fosfatase alcalina, além dos antígenos de pluripotência Tra-1-60; Tra-1-81; SSEA-4; SSEA-3. Dentro desse contexto, o presente estudo 
tem por objetivo identificar a expressão dos marcadores de pluripotência em CTEhs cultivadas in vitro. Para isso, as CTEhs foram repicadas 
manualmente com o auxílio de ponteiras estéreis, em ambiente estéril com o uso de uma capela de fluxo laminar horizontal e um microscópio 
óptico invertido para cultura de células. As colônias de CTEhs foram individualizadas através da digestão com a enzima Tryple Select® e, em 
seguida, foram marcadas com anticorpos específicos para antígenos de pluripotência (Tra-1-60, Tra-1-81, Ssea-4 e Ssea-3) de membrana celular. 
As células foram incubadas por 15 minutos com os anticorpos, lavadas em seguida, e avaliadas por citometria de fluxo para determinação 
quantitativa e qualitativa do complexo antígeno-anticorpo imunofluorescente. Os resultados demonstraram que a maior parte das CTEhs 
expressavam os marcadores de pluripotência: Tra-1-60 = 86,6%; Ssea-4 = 70,87%; Tra-1-81 = 59,14%; Ssea-3 = 44,43% e não expressam o 
marcador de célula diferenciada SSEA-1 = 0,1%. A avaliação da pluripotência das células embrionárias é um importante aspecto a ser investigado 
antes do uso destas células para a diferenciação celular. Os resultados preliminares permitem concluir que as CTEhs cultivadas in vitro neste 
estudo apresentam características de células indiferenciadas e expressam marcadores de superfície que corroboram o seu estado de pluripotência.
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RESUMO

A influência do uso do lubrificante a base de vaselina líquida na leitura dos esfregaços celulares colhidos da vagina e do colo do útero no exame de 
prevenção do câncer de colo uterino (Papanicolau) e vagina. Com os resultados da pesquisa favoráveis esperamos poder utilizar rotineiramente a 
vaselina líquida na lubrificação do espéculo vaginal, minimizando o desconforto da sua aplicação, sobretudo nas pacientes com atrofia genital pós-
menopausa. Objetivo: Avaliar se o uso da vaselina líquida aplicada como lubrificante no espéculo vaginal interfere com a leitura citológica 
hormonal cervicovaginal. Métodos: Após aprovação do Comitê de Ética e pesquisa da UNESA, sob o número: 44062515.1.0000.5284, foi realizado 
um estudo prospectivo de coorte de 100 pacientes selecionadas aleatoriamente através, atendidas no ambulatório de ginecologia do Hospital 
Municipal da Piedade entre setembro de 2015 a abril de 2016.  Após leitura e assinatura do termo de consentimento informado, as pacientes 
foram submetidas à coleta de material vaginal e do colo uterino para avaliação hormonal. Para cada paciente o material foi obtido utilizando 
espéculo vaginal sem e com lubrificação a base de vaselina líquida. A aplicação foi padronizada em 3 gotas na superfície externa de cada lâmina do 
espéculo. Os esfregaços das células cervicovaginais, colhidos em cada paciente, foram aplicados em duas lâminas de vidro, respectivamente com e 
sem vaselina. Imediatamente após a coleta do material, as lâminas de vidro contendo os esfregaços foram submersas em álcool a 98%. Em seguida 
foram submetidas a  coloração pelo método de Papanicolau.  As lâminas foram analisadas e comparadas, entre a coleta com e sem lubrificação 
vaginal, por dois citopatologistas, de forma mascarada, que emitiram os laudos da avaliação cito hormonal. Os critérios de Inclusão foram: 
pacientes acima de 18 anos atendidas no hospital em consulta de rotina de coleta de material cervicovaginal para prevenção do câncer de colo 
uterino, estando fora do período menstrual, em abstinência sexual de pelo menos 48 horas, assintomáticas do ponto de vista infeccioso genital e 
sem ter feito uso de nenhum medicamento tópico vaginal há pelo menos dois dias da coleta. Foram excluídas todas as pacientes que, no momento 
da consulta apresentaram quadro clínico de vulvovaginite, cervicite, fluxo genital anormal ou estivessem com sangramento transvaginal fisiológico 
ou patológico. As pacientes que haviam praticado nas 48 horas antes do exame duchas vaginais e coitos com ejaculação intravaginal também não 
fizeram parte da pesquisa. Da amostra de 100 pacientes, 94 foram estudadas e seis foram descartadas por extravio ou fratura das lâminas. Do 
total das pacientes, em apenas 24 foi possível identificar o índice de maturação celular (índice de Frost). O padrão “hipotrófico” foi o mais 
frequente, em 14 pacientes, seguido pelo “normotrófico” em 6 casos, o “atrófico acentuado” em 3 casos e o “hipertrófico” em uma paciente. Em 
todos os casos a leitura das lâminas foi semelhante nas amostras com e sem o lubrificante. Conclusão: O uso da vaselina líquida não interferiu na 
análise cito hormonal das células cervicovaginais.
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RESUMO

A presente pesquisa tem como busca investigar a utilização de vaselina líquida no espéculo vaginal para coleta do exame de rastreio para 
prevenção do câncer do colo do útero. Com os resultados da pesquisa favoráveis, esperamos utilizar rotineiramente a vaselina líquida na 
lubrificação do espéculo vaginal, minimizando o desconforto da passagem dos espéculo, sobretudo nas pacientes com ressecamento vaginal pós-
menopausa. Objetivo. Avaliar se o uso da vaselina líquida exerce influencia na avaliação microscópica da microflora vaginal. Após aprovação do 
Comitê de Ética e pesquisa da UNESA, sob o número: 44062515.1.0000.5284, foi realizado um estudo prospectivo de coorte de 101 pacientes 
selecionadas aleatoriamente através de sorteio, atendidas no ambulatório de ginecologia do Hospital Municipal da Piedade entre setembro de 
2015 a abril de 2016.  Após leitura e assinatura do termo de consentimento informado, as pacientes foram submetidas à coleta de material vaginal 
para avaliação da microflora vaginal. Para cada paciente o material foi obtido utilizando espéculo vaginal sem e com lubrificação a base de vaselina 
líquida. A aplicação foi padronizada em 3 gotas na superfície externa de cada lâmina do espéculo. Os esfregaços das células vaginais, colhidos da 
parede vaginal lateral cada paciente, foram aplicados em duas lâminas de vidro, respectivamente com e sem vaselina. Imediatamente após a 
coleta do material vaginal, as lâminas de vidro contendo os esfregaços foram submersas em álcool a 98%. Após coloração pelo método de 
Papanicolau, as lâminas foram analisadas e comparadas, entre a coleta com e sem lubrificação vaginal, pelo patologista, de forma mascarada, que 
emitiu os laudos da avaliação da microbiota vaginal. Os critérios de Inclusão foram: pacientes acima de 18 anos atendidas no hospital em consulta 
de rotina de coleta de material cervicovaginal para prevenção do câncer de colo uterino, estando fora do período menstrual, em abstinência 
sexual por pelo menos 48 horas, assintomáticas do ponto de vista infeccioso genital e sem ter feito uso de nenhum medicamento tópico vaginal há 
pelo menos dois dias da coleta. Foram excluídas todas as pacientes que, no momento da consulta apresentaram quadro clínico de vulvovaginite, 
cervicite, ou estivessem com sangramento transvaginal fisiológico ou patológico. As pacientes que haviam praticado nas 48 horas antes do exame 
duchas vaginais e coitos com ejaculação intravaginal também não fizeram parte da pesquisa. Da amostra de 101 pacientes, a microflora vaginal foi 
subestimada em apenas dois casos nas amostras colhidas com especulo lubrificado com vaselina. Em um dos casos, houve sangramento na 
segunda coleta (com vaselina) prejudicando a análise e, no outro, pela não visualização dos bacilos.  Em todos os casos a leitura das lâminas foi 
semelhante nas amostras com e sem o lubrificante. Conclusão: O uso da vaselina líquida não interferiu na análise da microbiota vaginal.
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RESUMO

A exposição ao vírus da hepatite B por via parenteral ou mucosa é um dos principais riscos a que os profissionais de saúde estão sujeitos. No 
entanto, a reemergência de doenças como coqueluche e caxumba aumenta o risco para os profissionais, que poderão transmitir a doença para 
parentes e pacientes. Nos Estados Unidos da America, desde 2006, já se preconiza a vacinação dos profissionais de saúde com a vacina tríplice 
acelular para difteria, tétano e coqueluche (dTpa) e a comprovação de imunidade para caxumba. O risco para profissionais de saúde não 
imunizados, expostos a varicela, é alto, e a prevenção de doença nesse grupo é essencial para proteção de pacientes vulneráveis como gestantes e 
imunodeficientes. A vacina foi introduzida no calendário brasileiro em 2013 para crianças após um ano de idade e está disponível para 
profissionais de saúde não imunes. Casos de sarampo voltaram a aumentar nos últimos 10 anos em países da Europa e, mais recentemente, 
também no Brasil, evidenciando a urgência de garantir imunização para toda população, incluindo profissionais de saúde. Na UNESA, desde 2007, 
iniciamos um programa para ampliar a cobertura vacinal dos estudantes de medicina, visando diminuir a chance de adoecimento por doenças 
imunopreveníveis. Objetivo: Avaliar a situação vacinal de estudantes de medicina, orientar a prescrição de vacinas e exames sorológicos 
pertinentes e verificar a adesão às medidas propostas. Metodologia: Busca ativa dos alunos da faculdade de medicina da UNESA para avaliar a 
situação vacinal através de consultas individuais e preenchimento de questionário. Após discussão das fichas com orientador, elaboração das 
prescrições entregues aos estudantes.  De abril a junho, busca aos estudantes atendidos para avaliar a adesão às medidas propostas. Resultados: 
Foram consultados 71 alunos, com idade média de 24,83 anos, sendo 74,6% do sexo feminino. 63% cursavam do 9º ao 12º períodos, 8,5% do 4º 
ao 8º  e 28,2% do 1º ao 3º. Todos relataram vacinação prévia, porém apenas 56,3% comprovaram através de apresentação da caderneta de 
vacinação. Em relação à dT, a média do intervalo entre a ultima dose e a data da consulta foi de 5,92 anos (apenas 8 haviam passado dos 10 anos). 
Foi indicada dTp-acelular para 52 alunos e dT para 1 aluno. 83% dos estudantes tinha tomado pelo menos 3 doses de vacina para hepatite B, 
apenas 4 não haviam iniciado o esquema e em 3 a informação não pode ser obtida. Apenas 13 alunos (18,3%) tinha antiHBs. A vacina foi indicada 
para 11 estudantes (entre 1ª,  2ª e 3ª doses) e para 58 (81%) foi solicitado antiHBs para avaliar indicação de dose de reforço ou repetição do 
esquema. Outra vacinas indicadas: tríplice viral em 43% dos estudantes, varicela em 11,3% (em 9,9% foi solicitada sorologia para avaliar 
vacinação); meningocócica acwy em 60,3% e hepatite A para 8,5% (em 60,3% foi indicada sorologia para avaliar vacinação).  Foram contactados 53 
estudantes para investigação de adesão às medidas prescritas.  Destes, 15,4% havia tomado a vacina dTpa,  nenhum tomou a vacina para hepatite 
B, 29,5% realizou a sorologia antiHBs, 3,8% tomou a vacina tríplice viral, 5,6% a vacina meningoccica e 15,4% colheu a sorologia para hepatite A. 
Conclusão: Desde o início do acompanhamento vimos observando um aumento gradual da cobertura vacinal nos estudantes atendidos. No 
entanto, o conhecimento sobre soroconversão continua muito baixo. Observamos uma baixa adesão a todas as medidas propostas. Dessa forma, 
estudamos possíveis estratégias para garantir maior comprometimento desses estudantes com sua proteção. Uma delas seria tornar 
indispensável, preferencialmente antes do ciclo clínico, a apresentação de comprovantes de imunização ou de conversão sorológica para doenças 
como hepatite B, varicela, sarampo, coqueluche e caxumba. Essas medidas permitiriam a maior proteção dos estudantes, bem como de seus 
familiares e pacientes por eles atendidos.
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RESUMO

A exposição à material biológico através de acidentes perfurocortantes permanece como o principal risco infeccioso para o profissional de saúde. 
A prevenção de infecção nesses casos depende da adoção sistemática de medidas de biossegurança que evitem a exposição ao material 
contaminado, além da vacinação, disponível para hepatite B.  A vacinação confere alta proteção, tendo sido responsável por uma redução de 95% 
na taxa de infecção dos profissionais de saúde. Estudantes de medicina apresentam taxas de exposição comparáveis às apresentadas por médicos, 
sendo um alerta para orientadores, preceptores e coordenadores. Dessa forma, investigar o grau de conhecimento dos estudantes com relação às 
medidas de biossegurança e também com relação às formas de transmissão dos principais agentes responsáveis pela contaminação em acidentes 
pérfuro-cortantes é a primeira etapa para avaliar o investimento em campanhas educativas. Objetivos: avaliar o grau de conhecimento dos alunos 
do 1º ao 12º período do curso de medicina da UNESA sobre biossegurança e transmissão de infecção pelo HIV e hepatite B. Metodologia: busca 
ativa de alunos para preenchimento de questionário avaliando o grau de conhecimento sobre biossegurança e transmissão de hepatite B e HIV. 
Resultados: foram consultados 71 alunos, com idade média de 24 anos, sendo 74,6% do sexo feminino.  Nesse grupo, 28,2% estava entre o 1º e 3º 
períodos, 8,5% entre o 4º e o 8º e 63,4% entre o  9º  e o 12º.  54,9% confirmou ter conhecimento quanto à transmissão de Hepatite B, 57,7% 
confirmou conhecer os mecanismos de transmissão de HIV e 50,7% definiu adequadamente o conceito de biossegurança. Quando analisamos as 
informações agrupando os estudantes por  períodos (1º a 3º, 4º a 8º e 9ª a 12º), observamos que em relação à transmissão de hepatite B, 73,3% 
dos estudantes dos últimos períodos comprovou conhecimento, em contraste com 30% dos períodos iniciais. Quanto ao HIV, 73,3% dos alunos 
dos últimos períodos  conhece os mecanismos de transmissão, em contraste com 25% dos períodos iniciais. Em relação à bissegurança, 64% dos 
alunos dos últimos períodos e 25% dos períodos iniciais comprova conhecimento. 38% dos estudantes afirma participar de procedimentos 
invasivos, destes apenas um abaixo do 9º período. Quatro estudantes referiram ocorrência de acidente com material biológico. Conclusão: como 
seria esperado, o menor conhecimento foi encontrado entre os estudantes dos períodos iniciais.  No entanto, o grau de conhecimento observado 
nos estudantes já no internato, embora maior, ainda é parcial. Nesse grupo 26,6% não conhece, ou tem conhecimento apenas parcial sobre os 
mecanismos de transmissão de Hepatite B e HIV. Além disso, 35,5% desconhece ou conhece apenas parcialmente o que seja biossegurança. Dessa 
forma, fica evidente a necessidade criarmos estratégias contínuas para avaliar e reforçar esse conhecimento com esse grupo de alunos. As 
intervenções devem ser distribuídas tanto na grade curricular, como nos cenários pelos quais esses alunos passam durantes seus estágios práticos 
e nos quais realizam procedimentos que podem resultar em contaminação acidental. Esses conhecimentos são fundamentais para que o 
estudante se torne um profissional comprometido com sua proteção e integridade, o que certamente também refletirá em uma melhor prática da 
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RESUMO

O tema envolve uma área de saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro: Incontinência urinária. A técnica 
desta cirurgia no nosso serviço tem índice de cura e recorrência semelhantes aos da literatura? O objetivo deste estudo foi avaliar, por um período 
de seguimento até dois anos após a cirurgia, a taxa de cura e recorrência da incontinência urinária de esforço (IUE) pela técnica de colocação de 
tela sintética suburetral transobturatória. Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UNESA, sob o número: 44062515.1.0000.5284, foi 
realizado um estudo retrospectivo de coorte de 100 pacientes submetidas à correção cirúrgica de incontinência de esforço, através da técnica 
transobturatória de colocação de fita sintética suburetral, no Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade. O levantamento 
retrospectivo teve como ponto final o mês de abril de 2014 se estendendo aos anos anteriores até se chegar ao número de 100 prontuários. 
Estudo foi extraído de dados neles contidos e em caso de dúvidas as pacientes foram contatadas por telefone e/ou convidadas a comparecerem 
para dirimir quaisquer dúvidas. O período de levantamento de dados foi  de setembro de 2015 a abril de 2016  até totalizar uma amostra de 100 
pacientes, o que incluiu pacientes operadas em 2013 e 2014 no erviço. As variáveis estudadas foram: cura da incontinência urinária de esforço no 
pós-operatório recente e, recorrência do sintoma urinário por um período até dois anos após realização da cirurgia. Foi definida como cura da IUE, 
a ausência completa do sintoma de IUE até um mês após a cirurgia. A recorrência foi considerada quando a paciente apresentou retorno do 
sintoma de IUE após a cura, ainda que em menor intensidade. Os critério de inclusão foram pacientes submetidas a cirurgia para tratamento de 
incontinência Urinária de esforço verdadeira e pela técnica transobturatória utilizando o mesmo tipo de material (tela e agulhas). Os de exclusão 
foram: todas as pacientes que apresentaram Incontinência urinária mista ou quaisquer outras alterações miccionais que não estivessem 
enquadradas na Incontinência urinária verdadeira; pacientes que foram submetidas à colocação de tela sintética suburetral por outra técnica que 
não a transobturatória e pacientes que perderam o seguimento pós-operatório na unidade ou que o contato não teve êxito. Na análise estatística 
foram calculados os índices de cura da IUE e recorrência dos sintomas em até dois anos após a realização da cirurgia. As variáveis numéricas foram 
submetidas ao calculo das incidências. Do total de 100 prontuários selecionados 11 pacientes foram excluídas do estudo por perda de seguimento 
pós-operatório. Destes 89 pacientes, 26 pacientes apresentaram alguma queixa urinária após a cirurgia. O quadro de “infecção urinária” no pós-
operatório imediato foi relatado em apenas duas pacientes. A queixa de “retenção urinária parcial”, ou seja, a necessidade de realizar um esforço 
miccional maior para expulsão da urina foi relatado por três pacientes. Sintomas de “urgência miccional” foram descrito em seis pacientes, sendo: 
quatro com aparecimento no pós-operatório imediato, uma iniciada dois anos após a cirurgia e outra que já referia o sintoma antes de operar. A 
queixa de “Incontinência urinária de esforço” (IUE) esteve presente em 14 pacientes. Sendo que em seis pacientes a cirurgia não eliminou a queixa. 
A recorrência da incontinência ocorreu em três pacientes após 1, 2 e 3 anos respectivamente após a cirurgia. O desaparecimento da queixa de IUE 
foi mais prolongado em cinco pacientes: uma em 2 meses, três em 6 meses e uma em 1 ano. A taxa de cura e recorrência da incontinência urinária 
de esforço até 2 anos após a cirurgia, pela técnica transobturatória de colocação de tela sintética suburetral, foi respectivamente de 93,3% e 2,3%.
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RESUMO

O tema geral é a Incontinência urinária de esforço na mulher. Em virtude da técnica transobturatória de colocação de fita suburetral, para 
tratamento da incontinência urinária de esforço, ser prática relativamente recente no SUS do Rio de Janeiro, foi despertado o interesse em avaliar 
as complicações desta técnica e compará-los com os da literatura. O objetivo do estudo foi avaliar, por um período de seguimento até dois anos 
após a cirurgia, o índice de extrusão da tela sintética suburetral colocada pela via transobturatória para cura da incontinência urinária de esforço. 
Após aprovação do Comitê de Ética e pesquisa da UNESA, sob o número: 44062515.1.0000.5284, foi realizado um estudo retrospectivo de coorte 
de 100 pacientes submetidas à correção cirúrgica de incontinência de esforço, através da técnica transobturatória de colocação de fita sintética 
suburetral, no Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade. O levantamento retrospectivo teve como ponto final o mês de abril de 
2014 se estendendo aos anos anteriores até se chegar ao número de 100 prontuários. Estudo foi extraído de dados neles contidos e em caso de 
dúvidas as pacientes foram contatadas por telefone e/ou convidadas a comparecerem para dirimir quaisquer dúvidas. Foram levantados os dados, 
e/ou contatadas, em média 15 prontuários/pacientes por mês, de setembro de 2015 a abril de 2016. A variável estudada foi a extrusão da fita 
sintética pela vagina por um período até dois anos após realização da cirurgia. Foi definida como extrusão, a percepção da tela, ainda que uma 
pequena parte dela, na vagina pela paciente ou pelo seu parceiro sexual e confirmada pelo ginecologista. A extrusão também foi suspeitada 
quando a paciente apresentou: dispareunia, sinusorragia ou sensação de incômodo vaginal e confirmada através do exame físico. Nos casos de 
dados duvidosos descritos no prontuário, foi feito contato telefônico com as pacientes e convocadas a comparecer ao hospital para serem 
submetidas a exame ginecológico. Os critérios de Inclusão foram: pacientes submetidas à cirurgia para tratamento de incontinência urinária de 
esforço verdadeira pela técnica transobturatória utilizando o mesmo tipo de material (tela e agulhas). Os de exclusão foram: todas as pacientes 
que apresentaram Incontinência urinária mista ou quaisquer outras alterações miccionais que não estivessem enquadradas na Incontinência 
urinária verdadeira; pacientes que foram submetidas à colocação de tela sintética suburetral por outra técnica que não a transobturatória e 
pacientes que perderam o seguimento pós-operatório na unidade ou que o contato não teve êxito. Na análise estatística foi calculado o índice de 
extrusão até dois anos após a realização da cirurgia. Foram selecionados 100 prontuários de pacientes operadas em 2013 e 2014. Do total, 11 
pacientes foram excluídas da pesquisa por perda de seguimento pós-operatório. Destas 89 pacientes incluídas no estudo apenas cinco 
apresentaram extrusão da fita. O índice de extrusão do Sling sintético via vaginal foi de 5,6%, dentro dos limites aceitáveis pela literatura.
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RESUMO

As campanhas temáticas desenvolvidas por sociedades de especialidades têm como um de seus objetivos a divulgação da existência de fatores de 
risco cardiovasculares (FR) e proporcionar algum tipo de informação adicional à população. Estudos têm sugerido efeito benéfico deste trabalho 
educacional na prevenção da hipertensão arterial (HA). A partir de dados coletados e apresentados anteriormente em congresso nacional, acerca 
do conhecimento dos FR de uma população atendida durante a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à HA nos arredores de uma unidade 
terciária de atendimento hospitalar, foi elaborada uma palestra educativa com a finalidade de avaliar o grau de conhecimento acerca desses FR e o 
impacto da palestra sobre o aprendizado de seu conteúdo na população atendida durante a Campanha Nacional de Prevenção e Combate à HA 
2016. Para avaliação do nível de conhecimento prévio e o impacto sobre o aprendizado, utilizou-se um questionário estruturado com seis 
perguntas (P) relativas ao conteúdo, aplicado pré e pós cada evento após assinatura de TCLE (P1 – A pressão alta pode ser controlada apenas com 
uma alimentação balanceada e exercício físico?; P2 – O tratamento da pressão alta é apara a vida toda?; P3 – Histórico familiar de pressão alta 
indica que, obrigatoriamente, a pessoa será hipertensa?; P4 – Apenas a musculação como atividade física controla a pressão alta?; P5 – Cortando o 
sal do cozimento dos alimentos está protegido contra a pressão elevada?; e, P6 – A pressão arterial pode se elevar na presença do médico, quando 
ele mede a pressão?). Projeto aprovado pelo CEP da instituição de atendimento cardiológico terciário e pelo programa de Iniciação Científica 
(PIBIC) de uma Universidade privada do Rio de Janeiro. Foram avaliados 80 indivíduos adultos, gênero fem 57%, idade 18-90anos. As palestras 
foram ministradas com apresentação de cartazes, em pequenos grupos de até 10 voluntários, em sala de espera ambulatorial apropriada, com 
duração máxima de 45 minutos. Foram realizadas um total de 10 palestras. Houve aquisição de novos conhecimentos em todas as perguntas (P) 
do primeiro para o segundo questionário (acertos - P1: 51x61; P2: 71x76; P3: 49x67; P4: 68x73; P5: 36x40 e P6: 74x77). Ao analisarmos as 
perguntas individualmente, observamos que das 480 coletadas, houve modificação na reposta em 61, sendo a modificação para alternativa 
desfavorável em 16 e favorável em 45. Portanto, o treinamento educacional da população assistida, apresentou resultado satisfatório quanto a 
aquisição de novos conhecimentos. Estratégias de intervenção educacional continuada em pequenos grupos de voluntários devem ser estimuladas 
em diferentes níveis hierárquicos de atendimento. As campanhas representam um artifício de educação em saúde que facilita a capacitação da 
comunidade, contribuindo para a promoção de saúde e, a educação continuada por ser um método eficaz de baixo custo-benefício, pode 
contribuir na redução da morbimortalidade associada à hipertensão arterial.
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RESUMO

A nutrição adequada é fundamental para o desenvolvimento e para a garantia de melhor qualidade de saúde de um indivíduo, porém dados da 
OMS mostram que mais de 20 milhões de crianças sofrem com a desnutrição. Quando a nutrição não é feita de forma balanceada durante a 
gestação, alterações podem ocorrer em vias metabólicas, provocando adaptações estruturais precoces no organismo e favorecendo o 
desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, esse processo é chamado de programação metabólica. No rim, 
por exemplo,  estudos mostram que animais restritos durante o período gestacional tem o número de néfrons diminuído, fato este que provoca  
hipertensão arterial na idade adulta devido a glomeruloesclerose por sobrecarga dos néfrons existentes.   Sendo assim o objetivo deste trabalho 
foi, quantificar estereologicamente o rim de ratos machos e fêmeas submetidos à restrição proteica gestacional. Para isto,  foram estudados  160 
ratos Wistar , machos e fêmeas gerados por  mães que receberam dieta normoproteica (NP) e hipoproteica (HP),  nas idades de 0, 10, 90 e 180 
dias pós-natais (dpn). A partir do terceiro mês, os animais de 90 e 180 dpn tiveram a pressão arterial sistólica aferida por pletismografia da artéria 
da cauda semanalmente. No dia da eutanásia, a biometria (massa corporal e comprimento naso-anal) foi  aferida e os animais foram  anestesiados 
com thiopental (15 mg/Kg-1 intraperitonealmente), os rins foram retirados e seu volume foi aferido pelo método de Scherle. No   Laboratório de 
Histologia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá  foram fotografados  10 campos microscópicos por animal para análise  
estereológica. A partir das fotomicrografias a densidade volumétrica (Vv) dos néfrons, vasos e tecido conjuntivo  foi calculada , assim como o 
volume glomerular médio (VOL(glom)). Todos os animais do grupo restrito (146,5) tiveram a pressão arterial  significativamente maior do que  do 
grupo controle (124,7) (p < 0,05).  No grupo  de fêmeas com 0 dpn  o Vv[nefron] foi menor no grupo restrito ( 61,71 ± 9,48) do que no controle 
(79,47 ± 6,12)( p = 0,01), porém na avaliação do Vv[conjuntivo] este foi maior no grupo restrito (36,48 ± 8,17)  do que no controle (19,50 ± 6,11) 
diferença esta estatisticamente significativa (p = 0,006). Porém no calculo do Vv[vasos] não houve diferença nesta  idade. A densidade volumétrica 
dos outros grupos de estudo está sendo calculada. No cálculo do Volume médio glomerular (VOL(glom)) , foram observadas  diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos controle e restrito nas idades 0, 10, 90 e 180 dpn em fêmeas e em 0, 90 e 180 dpn em machos, onde 
em todos os grupos os animais restritos tiveram um (VOL(glom)) maior do que o controle (p< 0,05). De acordo com estes resultados, conclui-se 
que a restrição proteica gestacional provoca hipertensão arterial na idade adulta devido a alterações renais onde os glomérulos sofrem hipertrofia, 
já que houve  aumento do volume médio glomerular nos grupos restritos. Além disso,  o rim de fêmeas restritas com 0 dpn tem densidade 
volúmétrica maior de tecido conjuntivo e menor de néfrons do que o controle podendo indicar imaturidade renal que nesta idade gestacional 
ainda está em nefrogênese.
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RESUMO

A mais interessante propriedade das células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) é sua capacidade de diferenciação em múltiplos tecidos 
celulares. A formação de corpos embrióides, estruturas tridimensionais esféricas, é pré-requisito para a diferenciação espontânea e início da 
especificação dos três folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Por conseguinte, este estudo teve por objetivo comprovar o 
potencial pluripotente das CTEhs e a sua capacidade de diferenciação espontânea via formação de corpos embrióides. Para isso, CTEhs foram 
repicadas manualmente com ponteiras estéreis e cultivadas em placas de  6 poços sobre matrigel e em meio de cultivo mTeSR por 7 dias. 
Posteriormente, em uma capela de fluxo laminar horizontal e com o auxílio de um microscópio óptico invertido em ambiente estéril, as CTEhs 
foram dissociadas mecanicamente com o auxílio de cell scraper e transferidas para placas de baixa aderência em 5mL de meio de cultivo DMEM 
High Glicose suplementado com 15% de soro fetal bovino, 1% de aminoácidos não-essenciais, 1% de glutamax e 1% de penicilina/estreptomicina. 
As células foram cultivadas por 7 dias a 37°, 85% de umidade e 5% CO2 em normóxia para o desenvolvimento dos corpos embrióides.  Após este 
período, foram observadas a formação de estruturas esféricas compostas por tecidos primitivos contendo células em estágio avançado de 
diferenciação, caracterizados como corpos embrióides. Foi possível demonstrar com este trabalho que a formação de corpos embrióides é uma 
característica das CTEhs e estão relacionados com o seu potencial de progressão para um estágio mais avançado do desenvolvimento de tecidos 
embrionários in vitro, corroborando a característica pluripotente destas células. A avaliação deste estado naïve das CTEhs associado ao seu 
potencial pluripotente são características fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas posteriores acerca da diferenciação celular. No 
momento, estão sendo realizados ensaios para a diferenciação e caracterização das células linfóides obtidas de linhagens de CTEhs.
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RESUMO

No âmbito mundial, o câncer colorretal (CCR) é a terceira neoplasia maligna mais frequente em homens e a segunda mais frequente em mulheres, 
enquanto que no Brasil, estima-se em 2014 a ocorrência de 15.070 novos casos de câncer colorretal em homens e 17.530 em mulheres. O 
diagnóstico pode ser feito a partir de exames de rastreio em pacientes maiores de 50 anos ou com alto risco de desenvolvimento de câncer 
colorretal, em que a cirurgia pode ser programada eletivamente, ou através de sinais e sintomas que os pacientes apresentam nas emergências 
dos hospitais, que muitas vezes resultam em cirurgias de urgência, tais como: anemia, sangramento anal, obstrução intestinal, perda de peso, 
perfuração intestinal, entre outros. A adoção de novas técnicas e tecnologias diminuiu significativamente a morbi-mortalidade nas cirurgias 
eletivas para o tratamento do câncer de cólon e reto. Por outro lado, em cirurgias realizadas em caráter de urgência, se pode notar que estas taxas 
se mantém relativamente altas. O desenho do estudo é do tipo transversal, retrospectivo e têm como objetivo  avaliar as cirurgias para 
tratamento do câncer colorretal em caráter de urgência e suas variáveis envolvidas. Para tal, foi realizado um levantamento de pacientes com 
câncer colorretal que foram submetidos à de urgência entre o período de 1999 até o ano de 2015 na II Clínica Cirúrgica do Hospital Federal de 
Bonsucesso. Foram analisados 130 prontuários de pacientes operados em cirurgias classificadas como de urgência sob o aspecto das seguintes 
variáveis: idade, sexo, dados clínicos, estadiamento TMN, localização do tumor, dados anatomopatológicos, sobrevida do paciente, tipo de cirurgia 
realizada e se houve colostomia ou anastomose primária. Em uma análise preliminar observamos que a cirurgia em caráter de urgência 
apresentou altas taxas de morbimortalidade quando comparada com dados na literatura de pacientes operados eletivamente. Tal fato se deve 
principalmente ao avançado estagio dos tumores e às condições clínicas associadas ao quadro emergencial; traduzindo possível falha nas políticas 
públicas de rastreamento do câncer colorretal.
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RESUMO

A regulamentação ética em pesquisa teve seu início num episódio sombrio: a utilização de seres humanos como cobaias pelos alemãs durante a 
segunda guerra mundial. A partir dos julgamentos dos médicos nazistas, criou-se em 1947, o Código de Nuremberg, documento com 
recomendações sobre os aspectos éticos que deveriam nortear a realização de investigações com seres humanos. O aumento das pesquisas  
principalmente na área biomédica, trouxe a necessidade de regulamentação ética mais completa e foram criados grupos de estudo na Associação 
Médica Mundial que acabaram por elaborar em 1964 a Declaração de Helsinki. Em 1973, surgiram os comitês de ética baseados na Declaração de 
Helsinki. Os comitês de ética são órgãos colegiados que tem por objetivo avaliar se uma pesquisa pode ou não ser realizada. No Brasil, eles são 
órgãos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e existem para garantir os direitos de beneficência do participante da pesquisa. No 
início essas pesquisas eram restritas a área da saúde. Atualmente, a maior parte das revistas científicas indexadas tem exigido certificado de 
aprovação ética para publicação de dados de pesquisas envolvendo participantes. Essa exigência, que antes era mais específica das ciências da 
saúde, passou a vigorar também para as ciências humanas e sociais. E até mesmo o envio de resumos para alguns congressos precisa ser 
adicionado de comprovação ética. Se por um lado, percebe-se um maior rigor ético em relação a pesquisas realizadas com participantes, por 
outro, houve aumento do fluxo de trabalhos enviados aos comitês. O Comitê de Ética em Pesquisas da UNESA (CEP-UNESA) também passou a 
receber nos últimos anos um grande número de trabalhos que não são exatamente da área da saúde como costumava ser no passado. De forma a 
identificar a atual demanda por áreas e ou cursos, foi realizado um levantamento dos projetos submetidos ao comitê no ano de 2015. A pesquisa 
foi realizada por consulta aos relatórios do comitê na Plataforma Brasil. Em 2015, foram submetidos e analisados 285 projetos, dos quais 116 eram 
de docentes dos cursos de graduação, 99 dos programas de pós-graduação estrito senso e 70 de outras IES, nem todas da Estácio. Os projetos 
enviados pelos programas de pós-graduação dividiram-se em 31 do Mestrado e Doutorado em Educação, 29 do Mestrado em Saúde da Família e 8 
do Mestrado em Odontologia. Além desses, 31 projetos foram enviados por professores pesquisadores do programa Pesquisa Produtividade. A 
maioria dos projetos analisados foi submetida por professores de graduação e identificam-se aí os trabalhos de conclusão de curso. Os números 
obtidos pelo levantamento revelaram ainda a necessidade da composição do comitê ser cada vez mais ser baseada nas diversas áreas de 
conhecimento. O comitê vem trabalhando nesse sentido através das renovações dos membros pois observa a importância da multidisciplinaridade 
para a melhor e mais rápida análise de cada pesquisa enviada. O presente estudo pretende divulgar a atuação do CEP-UNESA, estreitando sua 
comunicação com os pesquisadores. Essa é mais uma iniciativa do CEP-UNESA no sentido de diminuir as dúvidas quanto à submissão de projetos 
para análise ética que já vem sendo realizada através de palestras nos programas de pós-graduação e do plantão nos Seminários de Pesquisa da 
Estácio.
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RESUMO

A doença arterial coronariana (DAC) representa importante causa de morbi-mortalidade em nosso meio. Torna-se necessária portanto, a 
constante avaliação e divulgação do perfil da população acometida nas diferentes unidades de atendimento. Objetivo: Avaliar os dados clínicos, 
laboratoriais e testes diagnósticos dos pacientes (pts) internados no departamento de DAC de um hospital terciário, especializado e de referência 
em cardiologIa no Brasil. Métodos: Foram avaliados retrospectivamente os dados obtidos em prontuários e banco de dados instiucional de 1113 
pacientes internados de agosto de 2012 a janeiro de 2016 na enfermaria de DAC. Foram calculadas as frequências absolutas dos dados obtidos. 
Resultados: A população foi composta por 397 mulheres (35.67%) e 716 homens (64,33%) com idade média de 63,50+/-10,61 anos. Os 
diagnóstcos de internação foram assim distribuídos: angina estável (36,93%): angina instável (11,05%); infarto agudo do miocárdio (IAM) com 
supradesnível do segmento ST (16,35%); IAM sem supradesnível do segmento ST (17,25%); insuficiênia cardíaca congestiva (10,24%) e outros 
(8,18%). Foram encontradas as seguintes prevalências de fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica em 88,68%; diabetes mellitus em 41,60%; 
dislipidemia em 72,32%; tabagismo em 48,11%; história familiar de DAC em 32,53%; sedentarismo em 79,39%. Doença cerebrovascular estava 
presente em 12,76% e doença arterial periférica em 16,39%. O clearance de creatinina médio foi de 76,27+-33,1 ml/min e o IMC médio 27,32±
4,52. Disfunção ventricular esquerda moderada a grave ao ecocardiograma estava presente em 36,03%. Foi realizado teste provocativo de 
isquemia não invasivo em 37,58% dos pts; tendo sido evienciada isquemia em 81,94% destes. 87,15% pts possuía coronariografa, tendo sido 
encontrados os seguintes resultados: ausência de lesões (3,5%); univascular (12,15%); bivascular (19,36%); trivascular (64,98%). Lesão de tronco 
de coronária esquerda foi evidenciada em 25,57%; de artéria descendente anterior em 87,23%, sendo 57,67% proximal. Conclusão: A população 
de pacientes internados em enfermaria de coronariopatia de hospital terciário especializado de cardiologia apresentou alta prevalência de fatores 
de risco clínicos e de sinais de gravidade nos testes diagnósticos.
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RESUMO

A utilização de plantas medicinais é uma prática comum nos países, fazendo parte da cultura popular como forma de tratamento de diferentes 
patologias. A planta Chenopodium ambrosioides L., conhecida popularmente como mastruz, é utilizada na medicina popular no tratamento de 
bronquite crônica, tuberculose, contusões, hérnias e fraturas, tendo algumas atividades comprovadas cientificamente como ação vermífuga e 
antimicrobiana. OBJETIVOS E MÉTODOS: presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil químico e investigar a atividade antibacteriana, 
moduladora de antibióticos e anti-inflamatória tópica do extrato metanólico obtido das folhas de Chenopodium ambrosioides L. As folhas de 
Chenopodium ambrosioides L., foram coletadas no mês de dezembro no municipio de Jardim-CE. Para preparação do extrato metanólico das 
folhas de Chenopodium ambrosioides L. (EMCA), estas permaneceram submersas em metanol separadamente por 72h. Após esse período, o 
eluente foi filtrado e concentrado em condensador rotativo a vácuo e banho-maria. Os testes fitoquímicos para detectar a presença de flavonas, 
flavonóis, xantonas e flavononas foram realizados seguindo o método descrito por Matos (1997). Os testes se baseiam na observação visual da 
alteração de cor ou formação de precipitado após a adição de reagentes específicos, para a determinação de fenóis totais foram determinadas a 
partir da adição de 125μL de cada uma das soluções do EMCA e na determinação de flavonoides seguiu a metodologia proposta por Woisky e 
Salatino (1998). Nos ensaios antimicrobianos Foram utilizadas linhagens padrão de bactérias Escherichia coli ATCC 10536, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e multirresistentes da espécie Escherichia coli 27, Staphylococcus aureus 358 e Pseudomonas 
aeruginosa 03. Antes dos ensaios, as linhagens foram cultivadas a 37ºC por 24 horas em Brain Heart Infusionbroth – BHI (concentração indicada 
pelo fabricante). Nos modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton os animais utilizados foram camundongos albinos (Mus musculus) 
variedade Swiss, adultos, machos, pesando entre 20-30g. RESULTADOS:  Na prospecção fitoquímica do extrato, foram verificados diferentes 
metabólitos que possuem várias atividades biológicas, e na dosagem dos fenóis totais foram verificados 21,0 mg/g equivalente de ácido gálico, 
sendo a quantificação de flavonoides encontrado um total de 135,4 mg/g de quercetina. Não houve atividade antibacteriana, porém detectou-se 
modulação quando o extrato foi associado aos aminoglicosídeos contra cepas de E. coli e Staphylococcus aureus. Nos testes para inflamação 
aguda, o extrato apresentou um potencial antiedematogênico nas concentrações de 25 e 50 mg. CONCLUSÃO: Diante dos resultados, pode-se 
correlacionar o conhecimento empírico das pessoas, às propriedades biológicas observadas nessa pesquisa, esta podendo ser importante para 
futura validação dessas propriedades etnomedicinais.
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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada pela destruição dos neurônios nigroestriatais dopaminérgicos. Os 
estabilizadores de humor, Lítio (Li) e ácido valpróico (VPA), são tradicionalmente usados para tratar transtornos bipolares, no entanto, estudos in 
vitro e in vivo revelaram que ambos estes fármacos têm efeito neuroprotetor em diversos modelos de distúrbios do SNC. O objetivo deste 
trabalho foi investigar os efeitos comportamentais da associação de Li com VPA no modelo experimental da DP induzido por 6-hidroxidopamina 
(6-OHDA) em ratos, para isto induzimos a DP nos ratos através de uma injeção estereotáxica unilateral com 6-OHDA (12 μg/μl dentro do corpo 
estriado direito) utilizando um aparelho estereotáxico. Uma hora antes da cirurgia e durante 21 dias consecutivos os animais foram tratados 
oralmente com associação de Lí com VPA ambos nas doses de 25 mg/kg, com Li e VPA sozinhos nas doses de 25mg/kg. Três semanas após a lesão, 
os animais foram submetidos aos testes comportamentais (Teste campo aberto, nado forçado e rotacional com apomorfina). O teste da 
apomorfina serve para avaliar a extensão da lesão estriatal induzida por 6-OHDA em ratos. Os ratos tratados com Li e VPA tiveram uma redução 
significativa no número de rotações (p<0,01) indicando que estes estabilizadores de humor foram eficazes em reduzirem a lesão estriatal, bem 
como a associação de Li e VPA também reduziram significantemente (p><0,001) as rotações contralaterais indicando que esta associação reverteu 
a lesão estrital nestes animais. Observou-se também que os animais tratados com Li e VPA sozinhos e associados tiveram um aumento significativo 
(p><0,05) no número de cruzamentos no teste do campo aberto e uma redução significativa (p><0,01) no tempo de imobilidade no teste do nado 
forçado com relação aos animais lesionados com 6-OHDA e tratados apenas com água destilada, comprovando que os tratamentos com essas 
drogas foram eficazes em melhorar a movimentação espontânea e o comportamento depressivo observado pela diminuição da imobilidade dos 
animais submetidos á lesão estrital por 6-OHDA. Portanto, evidenciamos o efeito neuroprotetor da associação de Lí com VPA na DP através da 
melhora dos parâmetros comportamentais dos animais lesionados com 6-OHDA, no entanto, mais estudos são necessários para confirmar este 
efeito e esclarecer os mecanismos de ação envolvidos na 
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RESUMO

As células-tronco embrionárias humanas (CTEhs) apresentam a capacidade de se diferenciar em células de quaisquer dos três folhetos 
embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma) que darão origem a todos os outros tecidos do organismo. Essa capacidade confere às 
células-tronco embrionárias a característica de pluripotência. A fosfatase alcalina é uma enzima hidrolase responsável pela remoção de grupos 
fosfato a partir de muitos tipos de moléculas, incluindo nucleotídeos, proteínas e alcaloides, por um processo chamado defosforilação.  Essa 
enzima é encontrada em todos os tecidos somáticos do corpo humano, principalmente no fígado, nas vias biliares, nos rins, no intestino, nos ossos 
e no sangue de indivíduos sadios, e desempenha papel importante no processo de mineralização dos tecidos em que minerais como cálcio e 
fósforo participam do desenvolvimento, como ossos e dentes. Estudos têm demonstrado que a expressão de fosfatase alcalina é um marcador 
preciso do estado de pluripotência destas células. Dentro desse contexto, o presente estudo teve por objetivo caracterizar a expressão da enzima 
fosfatase alcalina em CTEhs como um marcador de pluripotência. Para isso, CTEhs foram repicadas manualmente com o auxílio de ponteiras 
estéreis, em ambiente estéril, com o uso de uma capela de fluxo laminar horizontal e um microscópio óptico invertido para cultura de células. As   
CTEhs foram cultivadas em placas de cultura de 35mm sobre matrigel e em meio de cultivo mTeSR® por 72 horas para permitir o crescimento das 
colônias e adaptação ao meio. Após, foi utilizado o kit Alkaline Phosphatase® composto por solução fixadora, mistura alcalina (1mL de naphthol + 
sais diazônio) e solução de hematoxilina. Após a execução da técnica, observou-se que todas as colônias de CTEhs apresentavam marcação para 
fosfatase alcalina, indicando a expressão da enzima por estas células e confirmando o seu estado de  pluripotência. No entanto, mesmo dentro da 
mesma colônia, nem todas as células expressaram essa enzima, evidenciando uma heterogeneidade com relação ao potencial pluripotente das 
células embrionárias que constituem uma mesma colônia. Este resultado corrobora que  CTEhs expressam fosfatase alcalina, e esta pode ser 
utilizada como um marcador de pluripotência para caracterização destas células para posteriores estudos de diferenciação celular.
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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica caracterizada pelo grave comprometimento das funções do fígado, sendo decorrente 
de extenso dano hepático associado ao processo inflamatório. As principais manifestações clínicas são o aparecimento abrupto de encefalopatia e 
coagulopatia, em indivíduos com função hepática previamente normal. Apesar das modernas opções de manejo clínico, o transplante hepático 
ortotópico ainda é a única medida terapêutica eficaz para a FHF.  Dentre as etiologias da FHF, as mais frequentes são as hepatites virais, a 
superdosagem de medicamentos e a autoimunidade. Sabe-se que os mesmos agentes envolvidos na FHF podem induzir formas menos graves de 
doença hepática. Neste contexto, diversos estudos vêm descrevendo uma forte associação entre o extenso dano hepático e a intensidade da 
resposta imunológica do hospedeiro, a qual envolve um sistema de moléculas sinalizadoras e células inflamatórias. Células natural killer (NK) são 
importantes componentes da imunidade inata, sendo associadas com a morte de células danificadas, como por exemplo, células infectadas por 
vírus. Um dos principais mecanismos de morte celular induzido pelas NK é a exocitose de grânulos contendo perforinas e granzimas. As perforinas 
são glicoproteínas responsáveis pela formação de poros nas membranas das células alvo. As granzimas são uma família de serino-proteases que 
ativam mecanismos de apoptose celular, ao penetrarem pelos poros. Em nossos estudos publicados recentemente, observamos um significativo 
aumento de células NK ativadas, no sangue de pacientes com FHF. Contudo, uma investigação mais ampla, que permita definir os mecanismos 
efetores específicos dessas células na FHF, ainda se faz necessária. Os objetivos desse trabalho são realizar uma investigação do papel de células 
NK, assim como os possíveis mecanismos associados com essas células, que poderiam estar relacionados com o extenso dano hepático na FHF. O 
protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz e um termo de consentimento foi obtido de todos 
os participantes (CEP Fiocruz.no. 22/03). Amostras de sangue de 16 pacientes que desenvolveram FHF, induzida por diferentes etiologias, foram 
obtidas durante procedimentos de transplante hepático. Todas as amostras foram obtidas no Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. 
Amostras de sangue de 6 indivíduos saudáveis foram usadas como controles, tendo sido obtidas no laboratório de desenvolvimento tecnológico 
em virologia (LADTV)-IOC/Fiocruz. Os estudos experimentais estão sendo realizados no LADTV. Para as análises específicas dos fenótipos celulares, 
foi utilizada a técnica de citometria de fluxo. Para a detecção de moléculas especificas da membrana de células NK (CD56), assim como das 
perforinas/granzimas, foram feitas marcações extra e intracelular respectivamente, com anticorpos específicos para essas moléculas. A análise 
estatística dos resultados obtidos na citometria de fluxo foi realizada pelo programa PRISM 4.0 (GraphPad Inc., San Diego, CA, USA). Um aumento 
estatisticamente significativo nos percentuais de células NK, expressando perforinas e granzimas, foi observado em pacientes com FHF na 
comparação com os controles saudáveis (p<0.05). Esses achados indicam um possível mecanismo de dano às células hepáticas na FHF, o qual pode 
envolver a indução maciça de apoptose dos hepatócitos, durante a resposta inflamatória. Nesse aspecto, é possível que as células NK 
desempenhem um papel importante na apoptose das células hepáticas, por meio da intensa produção das perforinas e 
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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica resultante da morte maciça das células hepáticas, com altas taxas de mortalidade. 
Esta grave doença é caracterizada principalmente pelo rápido aparecimento de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática 
previamente normal, sendo o transplante de fígado o tratamento de escolha. Diversos vírus, hepatotrópicos ou não, podem induzir quadro de FHF, 
dentre eles, o vírus da hepatite A (HAV), o virus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite E (HEV) e o citomegalovírus (CMV). Os mesmos vírus que 
podem induzir a FHF, mais frequentemente provocam formas menos graves de doença hepática. A coinfecção viral tem sido também observada 
em alguns casos de lesão grave do fígado. Em geral, o resultado clínico dessas infecções pode ser relacionado à resposta imunológica do 
hospedeiro. Diversos trabalhos científicos têm destacado o envolvimento desses diferentes aspectos como causa da FHF. Contudo, muitos estudos 
ainda são necessários, para que possam ser mais precisamente definidos os fatores de risco relacionados às infecções virais hepáticas induzindo a 
FHF. Os objetivos do presente trabalho são: realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre os artigos científicos publicados no período de 
2006 a 2016, cujo foco de estudo seja a FHF induzida por vírus; destacar os fatores de risco particulares associados aos quadros de FHF induzidos 
por diferentes vírus, incluindo aspectos da resposta imune; relacionar às diversas etiologias virais, as respectivas características epidemiológicas 
encontradas a nível mundial. A pesquisa está sendo realizada nas bases de dados Pubmed, LILACS e SciELO, de onde estão sendo selecionados 
artigos em inglês. Estão sendo utilizados como principais descritores: “acute liver failure", "viral hepatitis", "non-hepatotropic viruses", 
"coinfection", "immune response”. Com base nos descritores definidos, foram selecionados cerca de 80 artigos. Depois disso, a partir dos critérios 
de inclusão e exclusão definidos previamente, metade desses artigos foi selecionada para a revisão. Atualmente, 17 artigos compõem a presente 
pesquisa. Com base na revisão da literatura, se pode observar que, fatores como idade e alcoolismo, podem aumentar o risco de ocorrência de 
FHF, principalmente nas infecções pelo HAV. Outro fator que também pode ser importante na infecção pelo HAV é a alta carga viral. Por outro 
lado, no caso da hepatite B, alguns estudos relacionam determinados genótipos virais aos quadros de FHF, como no caso do subgenótipo B1 do 
HBV. Já em relação à infeção pelo HEV, a evolução para FHF em grande parte ocorre nas pacientes gestantes, e tal fato pode estar associado a 
alterações nas repostas imunológicas que ocorrem nessa condição. Também tem sido descrito que, coinfecções pelo vírus da hepatite Delta (HDV) 
e pelo HBV podem aumentar o risco de FHF. Quanto aos aspectos epidemiológicos da FHF, foi possível observar que, entre os vírus 
hepatotrópicos, o HAV e o HBV são os mais comumente associados aos quadros de FHF mundialmente. Em países como a India, dos 95% de casos 
de FHF induzidos por vírus, 30% tem como etiologia o HEV e 40% são associdas ao HBV. Nesse contexto, estratégias como campanhas de 
vacinação podem reduzir o número de casos de FHF de etiologia viral, fato que vem sendo observado nos Estados Unidos, com relação às 
hepatites A e B. Em pacientes imunossuprimidos, vírus não hepatotrópicos, como o herpes simplex e o CMV também podem ser associados à FHF. 
Com base na presente revisão bibliográfica, pode-se concluir que diferentes fatores de risco estão associados aos quadros de FHF, dentre eles, a 
carga viral, o genótipo no caso de alguns vírus, aspectos específicos da resposta imunológica do hospedeiro e coinfecções com vírus 
hepatotrópicos ou não. Sobre a epidemiologia, observa-se que, devido aos aspectos socioeconômicos específicos, o aumento do risco de 
exposição a esses vírus pode contribuir para o aumento dos casos de FHF.
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RESUMO

O tratamento da doença arterial coronariana crônica tem como objetivo alívio dos sintomas ou melhora do prognóstico. Pode ser exclusivamente 
clínico ou associado à revascualrização miocárdica cirúrgica (RVM) ou percutânea (ACTP). Objetivo: Avaliar as variáveis associadas às opções 
terapêuticas disponíveis na doença arterial coronariana estável em um hospital terciário especializado de cardiologia. Métodos: Foram avaliados 
retrospectivamente 1113 pacientes (pts) internados em enfermaria de coronariopatia de agosto de 2012 a janeiro de 2016. Foram comparadas as 
frequências das variáveis clínicas, laboratoriais e de testes diagnósticos nas diferentes opções terapêuticas realizadas.  Na análise estatística foram 
calculadas as frequências absolutas e relativas, além da média e desvio padrão das variáveis com distribuição normal e da mediana e seus 
intervalos interquartílicos das variáveis com distribuição não normal. Foram utilizados os testes do qui-quadrado nas variáveis categóricas e o teste 
de Kruskal-Wallis nas variáveis contínuas para avaliar a associação com o tipo de tratamento realizado. Foi considerado significativo p<0,05. 
Resultados: 552 (49,60%) pts foram encaminhados à cirurgia de RVM; 210 (18,87%) à PTCA e 351 (31,54%) mantidos em tratamento 
exclusivamente clínico. O tratamento clínico foi mais frequente no sexo feminino (p=0.002); em pts com maior idade (p=0.001); maior índice de 
massa corpórea (p=0,02); pior função renal (p=0,0001); disfunção ventricular esquerda grave (p><0.0001) e na ausência de isquemia em teste 
provocativo (p><0,0001). Houve associação do tratamento cirúrgico com hipertensão arterial (p><0,0001); tabagismo (p=0.04); dislipidemia (p=
0,008); doença arterial periférica (p><0,0001); lesão de tronco de coronária esquerda (p><0,0001); lesão proximal artéria descendente anterior (p>
<0,0001); doença trivascular (p><0,0001). Não houve associação da opção terapêutica com a idade (p=0,06); história de doença cerebrovascular 
(p=0,26); sedentarismo (p=0,80); história familiar DAC (p=0,177) e diabetes mellitus (p=0,06). Conclusão: Nesta população de DAC estável as 
variáveis que apresentaram associação com a opção terapêutica foram sexo, hipertensão, tabagismo, dislpidemia, índice de masssa corpórea, 
função ventricular, presença de isquemia e anatomia 
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RESUMO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, negligenciada, endêmica em diversos países e que mata cerca de 1,3 milhões de pessoas a cada ano. É 
considerada um importante problema de saúde pública global e é um agravo de notificação compulsória em todo o território nacional. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil se encontra entre os países com maior carga de doença. Em 2014, o estado do Rio de Janeiro 
apresentou a segunda maior taxa de incidência e a maior taxa de mortalidade por TB no país. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é 
um hospital geral, de ensino, referência no atendimento a pacientes com doenças infecciosas no município do Rio de Janeiro. Neste contexto, este 
estudo teve como objetivo identificar os fatores associados a um desfecho desfavorável (óbito ou abandono) do tratamento da tuberculose em 
pacientes diagnosticados no HFSE, no período de 2007 a 2014. Trata-se de um estudo observacional, com análise de bases de dados secundárias 
do HFSE e coleta de dados em prontuários médicos e nas fichas de investigação epidemiológica do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). Inicialmente foram incluídos todos os casos confirmados laboratorialmente ou clinicamente, com informação de 
encerramento registrada como cura, óbito por tuberculose e abandono do tratamento. Para fins deste estudo foram considerados desfechos 
desfavoráveis o óbito por tuberculose e o abandono do tratamento. A análise descritiva inicial foi realizada utilizando-se o EpiInfo 2000. Realizou-
se a execução da rotina de duplicidades e a análise de completitude/consistência. As variáveis com razões de chances elevadas na análise bivariada 
(ainda que sem significância estatística) e aquelas consideradas de importância clínica foram consideradas para inclusão no modelo de regressão 
logística. A análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS 18, considerando estatisticamente significativo p<0,005. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HFSE. Durante o período estudado foram notificados 1642 casos de TB, sendo selecionados 670 
para análise neste estudo: cura= 383 (23,3%); abandono do tratamento= 128 (7,8%); e óbito por TB= 159 (9,7%). As variáveis incluídas no modelo 
inicial de regressão logística foram faixa etária, raça/cor, história de tratamento prévio para TB, uso de drogas ilícitas, exame anti HIV e forma 
clínica/gravidade. O modelo final de regressão logística, com concordância de 69,3%, apresentou as seguintes categorias com associação 
estatisticamente significativa a um desfecho desfavorável do tratamento para TB (p>
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RESUMO

A doença arterial coronariana (DAC) é  a principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Torna-se portanto 
necessário o conhecimento dos fatores associados à ocorrência de óbito nessa doença. O objetivo deste estudo foi avaliar fatores preditores de 
mortalidade intra-hospitalar de pacientes (pts) internados em enfermaria de DAC de um hospital terciário. Foram avaliados retrospectivamente 
1113 pts internados em enfermaria de DAC  de agosto de 2012 a janeiro de 2016. Foram coletados dados clínicos, laboratoriais e de testes 
diagnósticos de banco de dados institucional e prontuários. Na análise estatística foram utilizados os testes do qui-quadrado e exato de Fisher para 
avaliar associação das variáveis com a ocorrência de óbito intra-hospitalar. Foi ajustado modelo de regressão logística para quantificar os efeitos 
das variáveis sobre o óbito e considerado significativo p<0,05.  A população foi composta de 397 mulheres (35,67%) e 716 homens (64.33%) com 
idade média de 63,50+-10,61 anos. Possuíam os seguintes diagnósticos: angina estável (36,93%): angina instável (11,05%); infarto agudo do 
miocárdio (IAM) com supradesnível do segmento ST (16,35%); IAM sem supradesnível do segmento ST (17,25%); insuficiência cardíaca congestiva 
(10,24%) e outros (8,18%). As opções terapêuticas foram: clínica (31,45%); angioplastia (18,87%) e revascularização cirúrgica (49,69%). Durante a 
internação 62 (5,57%) pts evoluíram a óbito. A ocorrência de óbito intra-hospitalar não apresentou associação com sexo (p=0,81), hipertensão 
arterial (p=0,15), diabetes mellitus (p=0,83), dislipidemia (p=0,15), tabagismo (p=0,83), história familiar DAC (P=0,82), sedentarismo (p=0,70), 
função ventricular (p=0,22), presença de isquemia em teste provocativo (p=0,21) e doença cerebrovascular (p=0,13). Houve associação com  a 
presença de doença trivascular (p=0,001), doença arterial periférica (p=0,01), idade (p=0,008) e clearance de creatinina (p=0,0001). Na análise 
multivariada os fatores independentes associados a óbito foram clearance de creatinina (p=0,004) e doença trivascular (p=0,001). Concluí- se que 
os  principais preditores de óbito intra-hospitalar em pts internados em enfermaria de DAC em hospital terciário foram função renal e presença de 
doença 
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RESUMO

A Granulomatose Eosinofílica com Poliangeíte (GEPA), anteriormente denominada Síndrome de Churg-Strauss, é uma vasculite sistêmica que 
acomete vasos de pequeno e médio calibre, caracterizada por hipereosinofilia, granulomas vasculares ou extravasculares, em pacientes com 
histórico de rinite alérgica e asma brônquica. É o subtipo mais raro das vasculites sistêmicas associadas ao ANCA. Os critérios diagnósticos de 
GEPA, criados pelo Colégio Americano de Reumatologia, são asma, eosinofilia maior que 10%, mono ou polineuropatia, infiltrados pulmonares não 
fixos, anormalidade dos seios paranasais e biópsia com eosinófilos de localização extravascular, na presença de quatro desses critérios já se 
caracteriza uma GEPA. É uma doença rara que ocorre em ambos os sexos, com maior incidência na faixa dos 40 anos. A morbimortalidade é 
relacionada a atividade da vasculite ou comprometimento cardíaco. Tem bom prognóstico geral se identificada e tratada adequadamente o que 
justifica sua inclusão nos diagnósticos diferenciais de asma de início no adulto e destaca a importância de seu conhecimento pelos médicos. O 
objetivo do presente relato é divulgar a apresentação clínica clássica da doença afim de facilitar seu reconhecimento e permitir o tratamento 
correto. Apresentamos o caso de um homem de 60 anos com o diagnóstico de rinite alégica e asma brônquica há 3 anos com várias exacerbações 
necessitandofrequentemente de corticoterapia oral. Em Junho de 2015, reinterna por nova exacerbação da asma, evoluindo com lesões 
eritemato-violáceas não pruriginosas, poliartralgia, polineuropatia com padrão em luvas e botas. O laboratório mostrou eosinofilia de 36%, p-
ANCA > 100 e IgE 1527,5 UI/mL. Paciente evoluiu com Capilarite pulmonar com hemorragia alveolar e teve boa resposta clínica e laboratorial à 
pulsoterapia com Dexametasona, eosinófilos chegaram a zero porém após 4 dias teve nova eosinofilia importante. Conclusão: Quadro clínico e 
laboratorial compatíveis com o diagnóstico de GEPA, sendo optada pulsoterapia com Ciclofosfamida para indução de remissão da doença, além da 
realização de exames para rastreio de acometimento de outros sistemas. Após estabilidade clínica, paciente recebeu alta para acompanhamento 
ambulatorial.
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RESUMO

Sabe-se que os alunos do curso de Medicina, desde os períodos iniciantes, possuem a proximidade com uma grande quantidade de conteúdos 
acadêmicos. Saber, o mais cedo possível, a dominar técnicas que favoreçam a dinâmica do aprender a aprender poderá contribuir para um 
aprendizado mais sólido e dinamizado. Não contando apenas com uma aprendizagem linearizada, onde, o principal risco é a dificuldade de 
apreensão do conteúdo trabalhado. Assim sendo, os desafios para os futuros profissionais de saúde são diversos. Nesse sentido faz-se necessário 
atribuir novas formas de se trabalhar educação em saúde, ultrapassar a visão estritamente instrumental da educação, considerada uma via 
obrigatória para alcançar resultados satisfatórios. A educação precisa ser apreendida em sua plenitude. As inovações tecnológicas são elementos 
chave para o desenvolvimento econômico e social. Assim, faz-se necessário a devida importância ao uso dessas ferramentas ao repensarmos a 
educação contemporânea em um mundo no qual a preparação de pessoas para uma cultura de inovação é cada dia mais fundamental. Inovação e 
práticas inovadoras estão ficando cada vez mais relevantes na sociedade atual. Uma aula inovadora supõe sempre uma ruptura com o estilo 
didático imposto pela epistemologia positivista, o qual comunica um conhecimento fechado, acabado, conducente a uma didática da transmissão 
que, regida pela racionalidade técnica, reduz o estudante a um sujeito destinado a receber passivamente esse conhecimento. Este projeto teve o 
objetivo de avaliar a proposta de inovação na abordagem de estudo, utilizando a metodologia de mapas mentais para alunos matriculados na 
disciplina de Anatomia Patológica do Curso de Medicina do Campus João Uchôa da Universidade Estácio de Sá que foram convidados a participar 
da pesquisa. Assinaram o TCLE, onde foram explicitados os objetivos da pesquisa e os direitos dos participantes. Como primeira etapa, foi 
realizado um diagnóstico com os sujeitos do estudo, onde responderam a um questionário face a face, contendo perguntas relativas ao 
conhecimento prévio sobre construção de mapas mentais, frequência de utilização e objetivos de utilização. Na segunda etapa foi realizada oficina 
de construção de mapas mentais. Na terceira etapa, a atividade realizada foi avaliada. As análises qualitativas foram realizadas através da análise 
temática de conteúdo por eixo significação.  Foi realizado o registro dos acontecimentos da linguagem não verbal e atividades práticas através de 
registro fotográfico com a permissão dos participantes. Foi verificado um desconhecimento na metodologia de construção de mapas mentais em 
95% dos alunos participantes. A oficina de Mapa Mental foi realizada com a aplicação do conteúdo de Alterações Inflamatórias e foi bastante 
participativa, onde os alunos aprenderam a construir seus próprios mapas mentais. Estes foram fotografados e apresentados. Os eixos de 
significação mais citados foram: inovação, memorização, fixação do conteúdo e aumento de conhecimento. Os alunos avaliaram a atividade como 
extremamente importante, relataram  que estarão utilizando a metodologia em seus estudos e solicitaram a ampliação de informações sobre a 
construção de mapas mentais para expandir o entendimento e a prática. Concluímos ser de fundamental importância a divulgação desta 
metodologia inovadora, contribuindo para a aprendizagem independente, através de uma metodologia capaz de atender às expectativas 
decorrentes.
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RESUMO

Atualmente observa-se, na graduação médica, uma busca por estratégias de ensino que permitam sensibilizar o estudante para os aspectos 
humanos intrínsecos à profissão médica. Nesse sentido, estudos tem demonstrado a relevância da arte, em suas diversas modalidades, como 
importante recurso de ensino. Especificamente o uso da literatura e o estímulo à produção de narrativas vem sendo difundidos, desde a década de 
setenta do século XX, através da médica americana Rita Charon que, observando a importância desta metodologia, cunhou o termo Medicina 
Narrativa ou Medicina Baseada em Narrativas. Também nos Estados Unidos, em 1982, a literatura foi introduzida em uma escola médica de San 
Diego, por Lawrence Schneiderman – professor do departamento de medicina de família e preventiva. Desde então, cursos que utilizam a 
literatura e a produção de narrativas vem sendo desenvolvidos em escolas médicas de países da Europa e da América do Norte. Buscando fazer 
uso desta metodologia e analisar seus efeitos no aprimoramento das habilidades humanísticas necessárias ao estudante de medicina, optamos por 
desenvolver um estudo junto a alunos de medicina da Universidade Estácio de Sá - Campus Lapa – utilizando a obra literária de Leon Tolstoi – “A 
Morte de Ivan Illitch”. Ao longo do semestre os alunos tiveram a oportunidade de discutir temas como a relação médico-paciente e o processo de 
adoecimento e morte em sala de aula. Esse trabalho foi dividido em três momentos. O primeiro foi dedicado à escrita e os alunos foram 
estimulados a produzirem narrativas sobre suas experiências vividas com essa temática. Muitos optaram por relatar experiências de infância com 
suas próprias doenças ou, através de doenças e morte de avós e outros familiares.  O segundo momento de trabalho, fundamentou-se na 
discussão oral sobre o livro e posterior divisão da turma em grupos por temas de interesse. Os temas selecionados foram: 1- Personagens - Ivan, 
Praskovya e Gerassim. 2- Sentido da Vida e da Morte. 3- Processo de adoecimento 4- Os médicos e a relação médico-paciente. Em seminários, 
cada grupo dedicou-se a apresentar e discutir um tema da obra. Foram utilizados nas apresentações diversos recursos como, por exemplo, filmes e 
dramatizações. O terceiro momento do trabalho, ainda em andamento, refere-se à produção de narrativas, individuais, relacionadas diretamente 
ao livro em questão. Embora o trabalho ainda se encontre em andamento e, portanto, os resultados apresentados sejam preliminares, já é 
possível observar a implicação dos alunos em cada atividade proposta. Todos se interessam e demonstram empenho nas atividades, procurando 
enriquecer os trabalhos com suas próprias experiências de adoecimento, seja através de depoimentos orais ou nas narrativas propostas. Além 
disso, os alunos conseguiram identificar os aspectos psicológicos inerentes ao adoecimento, através da análise das falas e do perfil psicológico e de 
personalidade dos personagens, atendendo aos objetivos da proposta e, enriquecendo assim, os conteúdos trabalhados. Desta forma, nota-se que 
as observações relatadas pelos alunos destacam-se muito mais pelos aspectos humanos do que pelos aspectos técnicos do adoecimento e da 
relação médico-paciente. Esses dados nos impulsionam a investir em outras propostas de ensino que façam uso de obras literárias e confirmam os 
estudos que apontam a leitura e a escrita como recursos privilegiados para promover a reflexão, o diálogo e a sensibilização para os aspectos de 
vida e morte, temas tão pertinentes ao cenário médico, especialmente, quando desenvolvidas dentro de um cenário orientado para a 
aprendizagem.
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RESUMO

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil e no mundo (30%).  A expansão das Unidades de Saúde da Família (USF) 
ocorrida no Brasil só será efetiva quanto maior sua resolutividade e menores os encaminhamentos desnecessários à atenção especializada. Uma 
das principais deficiências apresentadas dos médicos das USF é na interpretação do ECG, principal exame realizado em cardiologia. Poucas 
faculdades de medicina oferecem um curso básico de ECG, enquanto proliferam os cursos externos. A Faculdade de Medicina da Universidade 
Estácio de Sá é a primeira no Rio de Janeiro a oferecer esse curso aos alunos no 6º período em 12 aulas. Poucas vezes é avaliado junto aos alunos 
o desejo e a importância que eles dão ao ensino de determinadas matérias. Pensando nisso, realizamos uma pesquisa com os alunos durante dois 
semestres para avaliar o interesse no aprendizado de ECG. No primeiro dia de aula, antes de iniciar o curso, o seguinte questionário foi oferecido 
aos alunos, sem necessidade de identificação: “Em relação ao “Curso básico de eletrocardiografia”, responda de 0 a 4 sua opinião sendo zero= 
nenhum, 1=pequeno, 2=médio, 3=grande, 4=muito grande. 1. Qual o grau de importância desse curso na formação médica? 2. Qual o grau de 
importância desse curso na SUA formação médica? 3. Qual o seu grau de interesse no curso? 4. Qual o seu grau de motivação para o curso? E 
também, perguntamos: “Das 12 aulas que serão oferecidas, quantas você acredita que vai assistir?” As aulas ocorriam na 6ª. feira, a partir das 
16:30h – última atividade do dia, após aula de farmacologia pela manhã e de clínica médica à tarde. A presença não era obrigatória, mas a matéria 
cobrada nas provas de clínica médica. Os questionários envolveram duas turmas. De um total de 130 alunos inscritos na turma, 115 responderam 
ao questionário (88%). Para a pergunta “Qual o grau de importância desse curso na formação médica? ”, 16 alunos responderam “grande” e 99 
“muito grande” com média geral de 3,9. Para “Qual o grau de importância para a SUA formação médica? ”, 4 alunos consideraram como média, 18 
como grande importância e os demais – 93 – como importância muito grande (média de 3,8). Para a pergunta “Qual seu grau de interesse no 
curso? ”, houve maior dispersão: um aluno não tinha nenhum interesse, dois tinham interesse pequeno, 7 interesse médio, 31 grande interesse e 
74 afirmavam interesse muito grande (média =3,5). Para “Qual seu grau de motivação para o curso?” recebemos as seguintes respostas: nenhum=
3 alunos, pequeno=1 aluno, médio=21 alunos, grande=27 alunos, muito grande=63 alunos (média = 3,3). A pergunta sobre o número de aulas que 
cada um acreditava que assistiria revelou uma média de 10,7, ou seja 89% de presenças nas aulas. Mas não foi o que verificamos. O número de 
aulas assistidas por cada aluno em média foi de 7,5 aulas. Em alguns dias a presença foi particularmente pequena, 26% de comparecimento em 
duas ocasiões, coincidindo com feriados na 5ª. feira e com a viagem de vários alunos. Caso tivessem mantida a proposta inicial de cada um, 
teríamos em média 48 alunos assistindo cada aula na turma de 2015-2 e 54 alunos na turma de 2016-1. Mas a média de alunos que assistiram as 
aulas de 2015-2 foi de 40 alunos e em 2016-1 de 33 alunos. O ensino de ECG foi percebido pelos alunos como muito importante na formação 
médica. Essa não é uma investigação feita comumente com os alunos, apesar de desejo e interesse serem fundamentais para o envolvimento e 
aprendizado. Apesar do interesse manifesto dos alunos, o grau de comparecimento às aulas foi inferior ao que eles próprios determinaram. Várias 
foram as causas apresentadas sendo a principal a ocorrência das aulas no último tempo da 6ª. feira, depois de um dia de intensa atividade. 
Conhecer o interesse e as dificuldades para o acompanhamento de um curso entre os alunos podem fornecer informações para um melhor 
aproveitamento de uma matéria reconhecida por eles próprios como muito importante.
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RESUMO

O Plasmodium vivax é responsável por cerca de 85% das infecções por malária no Brasil. A malária vivax sempre foi considerada uma infecção 
beigna. No entanto, formas mais graves da doença, como anemia grave e plaquetopenia vêm surgindo. Além disso, as causas para a plaquetopenia 
ainda não foram totalmente esclarecidas. As plaquetas podem ativar e interagir com monócitos, principalmente pela ligação da P-selectina. O 
número de agregados plaqueta-monócito (PMA) é um marcador sensível para a detecção da ativação plaquetária. Plaquetas são células 
anucleadas que possuem uma via de apoptose funcional, e a proteína anti-apoptótica Bcl-xL, membro da família Bcl-2, é uma mediadora chave da 
sobrevida de plaquetas. A apoptose de plaquetas e a sua ligação com leucócitos contribuem para a redução da contagem de plaquetas. Heme e 
hemozoína (Hz) são toxinas maláricas que são liberadas na circulação durante a infecção. Na presente pesquisa, foi estudada a ativação e 
apoptose plaquetária durante a infecção por P. vivax e investigada a resposta de plaquetas ao heme e à Hz. Para tanto, sangue foi coletado de 
pacientes com malária vivax que se apresentaram à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-Manaus e também de controles 
pareados. A formação de PMA e a expressão de P-selectina foram analisadas. Plasma foi utilizado para a quantificação de mediadores 
inflamatórios. Plaquetas isoladas foram analisadas por western blott para a expressão de caspases 3 e 9 e Bcl-xL e também para o estudo do 
transcriptoma. Plaquetas de voluntários sadios foram incubadas com plasma de pacientes com malária vivax e de controles sadios e analisadas 
para a ativação de caspase 9. Além disso, plaquetas de controles foram incubadas com heme e hemozoína sintética (sHz) e a ativação de caspases 
e a exposição de fosfatidilserina (PS) foram analisadas. Inibidores de calpaínas e proteassoma foram adicionados 15 min antes da adição do heme, 
e a expressão de Bcl-xL foi analisada. Observou-se que pacientes com malária vivax apresentaram uma baixa contagem de plaquetas quando 
comparados com sujeitos controles. No entanto, pacientes apresentaram um aumento do volume plaquetário médio-VPM quando comparados 
com controles. Pacientes infectados com P. vivax mostraram aumento no número de PMA e de P-selectina em relação aos controles. Pacientes 
com malária vivax apresentaram aumento nos níveis plasmáticos de IL-6, IL-10, IL-1β, IFN-γ, MCP-1, RANTES, PF4 e hemopexina quando 
comparados com controles. Pacientes com plaquetopenia grave possuíam níveis de haptoglobina menores quando comparados com controles ou 
com pacientes com contagem de plaqueta maior do que 50.000/ uL. A análise do transcriptoma revelou 215 genes que tinham aumento de 
expressão, de pelo menos 2x, e 189 genes que tinham diminuição de expressão, de pelo menos metade, em plaquetas de pacientes com malária 
vivax quando comparado com controles. Plaquetas incubadas com plasma de pacientes com malária vivax apresentaram aumento de ativação da 
caspase 9. Plaquetas de pacientes infectados com P. vivax apresentaram aumento da ativação das caspases 3 e 9, no entanto, a expressão de Bcl-
xL foi a mesma entre pacientes e controles. Heme e sHz induziram a ativação das caspases 3 e 9 e também exposição de PS em plaquetas de 
controles. Heme induziu a degradação de Bcl-xL através da ativação de calpaínas e não do proteassoma. Pacientes infectados com P. vivax 
estavam plaquetopênicos e tinham níveis aumentados de mediadores inflamatórios. Plaquetas de pacientes com malária vivax mostraram sinais 
de ativação e apoptose. Heme e hemozoína podem exercer um papel importante na plaquetopenia causada pela infecção por P. vivax.
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RESUMO

A sexualidade é um aspecto central da experiência humana ao longo da vida e abrange sexo, identidades e papéis de gênero. O objetivo do estudo 
foi investigar, por meio das respostas dos adolescentes, as suas percepções sobre a sexualidade nos dias atuais e o quanto elas são postas em 
prática. Para a construção desse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. O estudo teórico foi feito a partir 
de pesquisas utilizando o banco de dados Scielo, com os descritores sexualidade e adolescência, e englobando as publicações dos últimos 20 anos.  
A pesquisa de campo, do tipo quantitativo, foi realizada nos municípios de Rio Bonito, Niterói e Campos dos Goytacazes. A amostra foi de ocasião 
e foram entrevistados alunos do ensino médio por meio da aplicação de um questionário estruturado e com perguntas fechadas. A participação foi 
voluntária e os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados foram analisados e todos os gráficos são de 
fonte própria e plotados utilizando o programa Microsoft Office Excel. O número de entrevistados foi de 259, mas foram validadas 184 entrevistas. 
Dessas, 88 foram respondidas por adolescentes do gênero feminino e 96 do gênero masculino. Os estudantes tinham idade entre 15 e 18 anos, 
sendo esses estudantes do 1° ao 3° ano do Ensino Médio. Observamos que a maioria dos adolescentes entrevistados demonstrou percepções 
corretas sobre sexualidade, porém ainda é possível identificar algumas falhas no conhecimento, relacionado ao ciclo menstrual e ao uso da pílula 
do dia seguinte, e falhas também na absorção/prática da informação, visto que a maioria deles afirmou ter tido contato com palestras ou outros 
meios explicativos sobre o assunto e, mesmo assim, encontramos condutas e pensamentos falhos. O conhecimento sobre os métodos
contraceptivos e os riscos que relações sexuais desprotegidas proporcionam, são fundamentais para que os adolescentes possam vivenciar o sexo 
de maneira adequada e saudável, assegurando a prevenção principalmente das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) / das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). Para possibilitar ao adolescente o exercício da sexualidade de forma segura é importante a educação sexual com 
participação ativa dos adolescentes, principalmente, no âmbito escolar (ensino médio) e por meio das conversas com os pais, no âmbito familiar.
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RESUMO

A prevenção cardiovascular (CV) se caracteriza por um conjunto de ações para reduzir o impacto das doenças CV. Estas ações são responsáveis por 
mais de 50% da redução da mortalidade CV, enquanto os avanços terapêuticos são capazes de reduzi-la em 40%. Esforços preventivos devem ser 
feitos durante toda a vida e em todas as idades, não se limitando ao indivíduo de alto risco. Objetivo: Avaliar o perfil de risco CV de adultos jovens 
de uma comunidade assistida pelo Programa de Saúde da Família da Lapa (PSF-Lapa), visando à criação de uma coorte de prevenção CV – projeto 
LapARC. Métodos: Na área de atuação do PSF-Lapa residem 1795 pessoas entre 20 e 50 anos, que serão inicialmente cadastradas e acompanhadas 
nos próximos anos. Foi iniciado um piloto, para avaliação da captação dos indivíduos, desenvolvimento da logística do projeto e treinamento dos 
alunos de Iniciação Científica. Foram registradas as características sócio-demográficas e antropométricas (IMC, circunferência 
abdominal/pescoço), fatores de risco CV tradicionais e doenças prévias. Foram aferidos os níveis pressóricos no consultório nos 4 membros e 
calculado o índice tornozelo-braquial. Na segunda avaliação, a PA de membros superiores é aferida novamente e os indivíduos recebem um 
aparelho de Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) com protocolo de 7 dias (4 medidas por dia). Neste momento também é 
realizado o eletrocardiograma de repouso para detecção de hipertrofia ventricular esquerda e são aplicados questionários de rastreio para Apneia 
do Sono (Stop-Bang e Escala de Sonolência de Epworth). Todos os indivíduos serão submetidos à bioquímica sanguínea para avaliação da função
renal e do perfil lipídico e glicídico. Todos são esclarecidos sobre o estudo e assinam o TCLE. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estácio de Sá em janeiro de 2016, CAAE 50605215.4.0000.5284. Resultados: Foram cadastrados 121 indivíduos (sexo 
feminino 69%, idade 37+8 anos), dentre eles 47% completou o ensino médio e 13% o ensino superior. As mulheres têm escolaridade maior que os 
homens (12 anos vs 9 anos, p=0,04). No total, 30% são obesos e 40% têm sobrepeso. Quase 40% são sedentários, 14% fumam, 17% são 
hipertensos e 6% diabéticos. Os homens têm níveis pressóricos sistólicos mais elevados (PAS 128 vs 117 mmHg, p<0,001), sendo que 19% dos 
indivíduos apresentavam PA>140x90mmHg. Dos 20 hipertensos, 11 fazem tratamento e 45% estava com a PA fora do alvo. Quatorze indivíduos 
com PA elevada negam ser hipertensos. Até o momento, somente 21 indivíduos responderam aos questionários de rastreamento de AOS, sendo 
que 5 foram considerados como de alto risco e encaminhados à PSG. Esses mesmo sujeitos foram submetidos à MRPA sendo todos com 
comportamento normal da pressão arterial de consultório e da MRPA. Conclusão: Os resultados preliminares mostraram uma prevalência 
aumentada de fatores de risco modificáveis (obesidade e sedentarismo) e controláveis (hipertensão e dislipidemia) para uma população de adultos 
jovens, apontando para a importância da estratificação de risco CV precocemente para que medidas de prevenção eficazes possam ser planejadas 
e efetivadas.

E-mail para contato: christiane.leal@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Isabôr Cerqueira da Silva; Bruna Vaz Mynssen; Tereza Claudia de Andrade Camargo; Christiane Leal Corrêa

Palavra(s) Chave(s): Esteatose Hepática não Alcoólica. Doença Crônica Não Transmissível. Ensino na Saúde.

Título: QUAL A CONSCIENTIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA A REAL MUDANÇA DE HÁBITOS ALIMENTARES NO ENSINO NA SAÚDE? 
RELATO DE CASO

375

RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas pelos agravos nas condições de saúde dos indivíduos sendo enquadrada nesse 
grupo a esteatose hepática não alcoólica (EHNA) ou Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). Esta é uma condição clínica-patológica 
definida pelo acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos correspondendo, pelo menos, 5% do peso total do fígado. A DHGNA é uma das doenças 
hepáticas mais prevalentes no mundo e de ampla distribuição, sendo sua prevalência entre 10 a 24% entre a população mundial, com grande 
potencial de evolução. Sua prevalência se dá em indivíduos não consumidores de um volume de álcool considerado danoso ao fígado. É 
considerada umas das causas mais comuns de doenças hepáticas crônicas. O aparecimento da EHNA está relacionada ao excesso de peso e à 
obesidade, ao Diabetes Mellitus tipo 2 e inatividade física. A prática regular de atividade física tem sido uma importante estratégia para prevenção 
da EHNA e de comorbidades associadas. O objetivo do presente estudo é relatar um caso clínico de EHNA em paciente obesa, sem comorbidades 
associadas que insiste em afirmar que seu organismo é capaz de se organizar, independente de seus hábitos, evidenciando, assim, a importância 
de estratégias terapêuticas, preventivas, educativas e de promoção da saúde na população, a fim de conscientizar a importância da realização de 
atividade física e da alimentação saudável, pois a persistência da obesidade na vida adulta pode resultar em formas mais graves da obesidade, 
acompanhadas de elevadas taxas de morbimortalidade, devido à diversas complicações que esse distúrbio metabólico traz ao organismo. Relato 
de caso: Paciente M.C.S, 53 anos, sexo feminino, psicóloga, mas atualmente é do lar, obesidade grau II, circunferência abdominal 105 centímetros, 
hábitos alimentares pouco saudáveis, foi tabagista durante 10 anos (carga tabágica 2,5 maços/ano) e não exerce nenhuma atividade física. 
Realizou colecistectomia videolaparoscópica há 17 anos e relata história familiar de cirrose e colelitíase. Apresentou-se para consulta por sentir 
náuseas e episódios de emese sem causa aparente. No exame físico o fígado apresentou-se doloroso à palpação. No exame complementar 
apresentou elevação dos níveis séricos de colesterol e transaminases hepáticas e na tomografia complementar evidenciou-se infiltração gordurosa 
no fígado. Todos os resultados demonstraram afecção hepática. Porém, a paciente afirma que seu organismo é capaz de se reorganizar, 
independente de seus hábitos. Torna-se fundamental a necessidade de projetos com estratégias em ensino na saúde, que venham a conscientizar 
a população sobre como as escolhas alimentares podem influenciar a qualidade de vida do indivíduo.
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RESUMO

O ciclo vigília/sono de cada pessoa é regulado por seu próprio relógio interno, resultando em preferências de horário para dormir e acordar. Além 
da matutinidade e vespertinidade, deve-se levar em conta, em estudos cronobiológicos, as diferenças individuais quanto às horas de sono 
consideradas necessárias. Em estudantes de medicina, este processo é modificado por diversos fatores, tais como a carga curricular durante todo 
o dia, atividades extracurriculares, estresse físico e emocional, a pressão para alto desempenho acadêmico e influência de demandas hospitalares. 
Por isso, trata-se de uma população vulnerável a sofrer privação do sono, que, ocorrendo de forma crônica, pode favorecer o uso de substâncias 
estimulantes, como tabaco e cafeína e também o consumo abusivo de álcool.   Além dessas consequências, estes alunos estão ainda sujeitos a 
uma má qualidade do sono, a sonolência diurna e a distúrbios do humor. O objetivo deste estudo foi identificar cronotipos de estudantes de 
medicina e sua relação com a qualidade do sono, sonolência diurna, idade e sexo. A amostra final foi composta por 127 alunos, avaliada por 
quatro questionários: questionário demográfico, questionário padrão para identificação cronotipo (Morningness-Eveningness Questionnaire 
(MEQ)), Pittsburgh Sleep Quality lndex (IQSP) e Escala de Sonolência Epworth (ESS). Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 
em relação ao cronotipo e pontuação IQSP (p<0,0005), mas não com sonolência diurna excessiva. Foi encontrada uma correlação negativa 
significativa entre os escores de MEQ e IQSP(rho = -0,3, p ><0,0005), demonstrando que quanto maior o cronotipo noite, pior a qualidade do sono. 
Observou-se que 52% dos alunos foram classificados como cronotipo indiferente, 61% tinham má qualidade de sono, enquanto 42% tinham 
sonolência diurna excessiva. Sexo não apresentou diferenças entre cronotipos. Concluímos que o cronotipo noite foi associado à má qualidade do 
sono em estudantes de medicina, mas não com o aumento da sonolência diurna, com prejuízo potencial ao seu desempenho e qualidade de vida 
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RESUMO

A monitoria é a porta de entrada para a experimentação da docência ainda na graduação, ao auxiliar um docente principalmente em matérias de 
laboratório e práticas. Este estudo objetivou descrever a experiência obtida durante a monitoria de disciplinas correspondentes a Saúde da 
mulher, do curso de bacharelado em Enfermagem, na instituição de ensino Faculdade Estácio de Sergipe (FASE), evidenciando sua importância 
como instrumento de aprendizado e desenvolvimento na formação do discente monitor, demonstrando que a monitoria na academia tem uma 
contribuição fundamental na iniciação à docência, assim como no aprendizado complementar do discente monitor através da ampliação e fixação 
do conhecimento. Sendo ainda um recurso facilitador do processo ensino aprendizagem junto aos alunos monitorados. Trata-se de um relato de 
experiência de monitoria por 1 ano, em aulas de laboratórios e campos de práticas, com foco no aprimoramento das atividades acadêmicas 
complementar. Todas as atividades desenvolvidas foram supervisionadas e orientadas por um docente que treinou o monitor, acompanhou as 
atividades da monitora, orientando em relação a metodologia a ser realizada, propostas dos seminários e ou eventos, atividades nas instituições 
de saúde, além das aulas de reforço aos discentes sobre os conteúdos teóricos e práticos da disciplina correspondente. Como resultado observou-
se a possibilidade de desenvolvimento da habilidade de análise crítica e investigativa no monitor, além da colaboração de criação de impressos 
aplicáveis em aula para facilitar as avaliações e evoluções de consulta de enfermagem na saúde da mulher; e aos alunos uma ferramenta para 
melhorar o aprendizado, reforçando conteúdos, tornando-os melhor preparados e seguros para atuar no período de estágio e na futura vida 
profissional. Concluindo-se que como monitoras houve a possibilidade de praticar os saberes, aprimorando as atividades exercidas, interagindo 
com diversos profissionais e usuários da atenção básica colaborando para uma formação mais humanizada.
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RESUMO

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do leite UAT define este produto como o leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 
segundos, a uma temperatura de 130ºC, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 
32ºC e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Esse processo térmico, combinado com o tipo de 
envase, destrói e impede a multiplicação de microrganismos, fornecendo ao leite UAT tempo de validade estendido e possibilidade de 
armazenamento em temperatura ambiente. Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade físico-química de leites UAT 
comercializados em estabelecimentos varejistas na zona oeste do município do Rio de Janeiro – RJ. Durante o mês de março de 2016, foram 
coletadas aleatoriamente vinte e três amostras de leite UAT compostas por nove unidades do produto integral, seis unidades do semidesnatado e 
oito unidades do desnatado, em estabelecimentos varejistas na zona oeste do município do Rio de Janeiro - RJ. As amostras foram encaminhadas 
ao laboratório de tecnologia de alimentos da Universidade Estácio de Sá – Campus Vargem Pequena – RJ, onde foram realizadas as análises físico-
químicas de acordo com a metodologia preconizada pela Instrução Normativa (IN) nº 68/2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Foram determinados o teor de gordura, a densidade a 15ºC, a acidez Dornic, o Extrato Seco Total (EST) e o Extrato Seco 
Desengordurado (ESD). Os resultados encontrados para o teor de gordura, acidez Dornic e ESD foram comparados aos padrões estabelecidos pela 
Portaria n° 146/1996 do MAPA que estabelece o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) do Leite UAT. Para os resultados de EST e da 
determinação da densidade a 15ºC não existem padrões previstos no PIQ do leite UAT, por isso foi utilizado os padrões estabelecidos para o leite 
cru na IN nº 62/2011 do MAPA. Das amostras de leite UAT integral, todas apresentaram resultados dentro dos padrões nas análises de teor de 
gordura, EST, ESD e densidade a 15°C. Apenas uma amostra de leite UAT integral ficou fora do padrão determinado pela IN nº 68/06 do MAPA 
para o teor de acidez. Nesta amostra, o teor de acidez encontrado foi de 21ºD e estava acima do limite máximo de 18ºD permitido, indicando um 
leite ácido. Das oito amostras de leite UAT desnatado, todas apresentaram resultados de acidez, teor de gordura, EST, ESD e densidade a 15°C 
dentro dos padrões, assim como as seis amostras de leite UAT semidesnatado. O leite UAT pode estar ácido devido a deficiência no 
processamento térmico, problemas de transporte e acondicionamento pós processamento, favorecendo a contaminação e proliferação de 
microrganismos fermentadores da lactose o que promove a acidificação do leite. Atualmente, o leite UAT é amplamente difundido no município 
do Rio de Janeiro assim como em todo o Brasil, principalmente por permitir uma durabilidade maior e um prazo de validade mais estendido 
quando comparado ao leite pasteurizado, facilitando o transporte e a comercialização desse tipo de produto.  A indústria que produz o leite UAT 
faz diversas exigências ao produtor, além de realizar controles durante o processamento evitando assim que a matéria-prima de má qualidade seja 
recebida, processada e posteriormente comercializada. Assim, conclui-se que os produtos avaliados apresentaram um alto índice de conformidade 
e um padrão de qualidade compatível com as exigências legais aplicadas aos diversos tipos de leite UAT analisados.
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RESUMO

A microrregião de Itaguaí- RJ apresenta na produção de leite um dos destaques para a economia da região, desempenhando ainda um relevante 
papel social. A cada dia o consumidor vem buscando por produtos de melhor qualidade, e com o leite não vem sendo diferente. Diante dos 
desafios e da necessidade de se fornecer à população alimentos seguros, do ponto de vista higiênico sanitário, tornam-se de grande relevância os 
estudos que verifiquem e identifiquem os riscos e os possíveis perigos relacionados com a qualidade do alimento e consequentemente com a 
Saúde Pública. Devido a grande característica de consumo de leite e produtos derivados, a produção de leite do Rio de Janeiro apresenta potencial 
de crescimento principalmente por encurtar a distância entre produtor e consumidor. Uma das formas de incrementar a produção é a melhoria da 
qualidade na obtenção do leite por pequenos produtores e em sistemas de agricultura familiar, visto que a agropecuária regional apresenta essa 
característica de forma muito evidente. A segurança do alimento é de fundamental importância social e econômica. A adoção de medidas 
preventivas nesta área é indicativa de desenvolvimento social, e faz-se necessária frente às exigências nacionais e internacionais em relação à 
segurança dos alimentos. Atualmente, se aceita que as iniciativas que tenham como finalidade garantir a qualidade dos alimentos deve estar 
focada no controle do processo produtivo abrangendo a matéria prima, manipulação, higiene do ambiente de trabalho.  O objetivo do trabalho foi 
avaliar a qualidade físico-química do leite cru produzido em pequenas propriedades rurais na microrregião de Itaguaí - RJ. Durante o mês de abril 
de 2016, foram coletadas 10 amostras de leite cru em pequenas propriedades rurais na microrregião de Itaguaí. Tais amostras foram 
transportadas sob refrigeração ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Estácio de Sá – Unidade Barra III – Vargem Pequena –
RJ. Foram realizadas análises físico-químicas  para: alizarol, pesquisa de amido, cloretos, pesquisa de neutralizantes da acidez, pesquisa de formol, 
pesquisa de hidróxido de sódio, acidez titulável, densidade a 15°C, Extrato Seco Total (EST), Extrato Seco Desengordurado (ESD) e teor de lipídeos, 
de acordo com a metodologia oficial descrita na Instrução Normativa (IN) nº 68/06 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Os resultados foram comparados ao padrão estabelecido pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do leite cru refrigerado 
presente na IN nº 62/2011 do MAPA. Das amostras analisadas, apenas 40% estavam de acordo com os requisitos mínimos de qualidade 
estabelecidos pela IN nº 62/2011 do MAPA. Todas as amostras estavam dentro do padrão determinado pela legislação para o EST, ESD e de teor 
de lipídeos. Além disso, as pesquisas de amido, formol e hidróxido de sódio foram negativas. Na prova de pesquisa de cloretos, 40% das amostras 
foram positivas, o que pode estar relacionado com adição indevida de substâncias para aumento da densidade ou sugerindo problemas sanitários 
no rebanho. Na prova do alizarol, 20% apresentaram instabilidade sendo tal característica ser associada ao leite ácido. Esta alteração tem como 
principal causa a contaminação ocasionada por deficiências de higiene no momento da ordenha. Na verificação da densidade a 15ºC pôde se 
observar que 10% das amostras estavam acima do padrão. A acidez titulável estava acima do limite máximo preconizado pelo RTIQ em 10% das 
amostras sugerindo a ocorrência da formação e acúmulo de ácido lático, provavelmente pelo aumento da quantidade de micro-organismos 
ocasionando a degradação da lactose. Diante dos resultados encontrados, conclui-se que a qualidade físico-química do leite cru produzido nas 
pequenas propriedades rurais avaliadas na microrregião de Itaguaí – RJ apresentaram em sua maioria desvios quanto à identidade e aos requisitos 
mínimos de qualidade que deve apresentar o leite cru nas propriedades rur
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RESUMO

Dentre as carnes mais consumidas no país, a carne moída de bovino se apresenta em destaque. Porém, devido à alta manipulação durante o 
processo de produção, tal carne se torna susceptível à contaminação microbiológica. A ingestão de carne moída contaminada pode ser um 
importante veículo de transmissão de doenças causando consequências severas para a saúde do ser humano. Para se avaliar a qualidade da carne 
moída se faz necessária a realização de análises microbiológicas e físico-químicas, assim como a verificação quanto ao grau de conformidade aos 
padrões de identidade e as características mínimas de qualidade determinadas na Instrução Normativa (IN) nº83/03 do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), assim como na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº12/01 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Apesar da legislação não tornar obrigatória a contagem de coliformes totais e termotolerantes com a identificação de Escherichia coli, 
essa contagem se torna importante por indicar se  ocorreu contaminação fecal durante a manipulação do alimento. As características intrínsecas 
deste produto, a forma de produção e as diversas possibilidades de preparo ampliam as possibilidades de contaminação e de multiplicação de 
micro-organismos, tornando-se necessário um controle de qualidade eficiente para redução dos riscos à saúde pública. O objetivo do trabalho foi 
fazer a avaliação físico-química e microbiológica de carnes moídas de bovino comercializadas em estabelecimentos varejistas na Baixada 
Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Durante o mês de abril de 2016 ,foram adquiridas 10 amostras de 500g de carne moída de bovino em 
estabelecimentos varejistas da Baixada Fluminense - RJ. As amostras foram devidamente acondicionadas e encaminhadas ao laboratório de 
tecnologia de alimentos da Universidade Estácio de Sá – Unidade Barra III – Vargem Pequena – RJ. Nas análises microbiológicas para a pesquisa de 
Escherichia coli, foram utilizadas as placas 3M™ Petrifilm™ E. coli/Coliformes. Para a pesquisa de Salmonella spp. foram utilizadas as placas 3M™ 
Petrifilm™ Salmonella “Express” de acordo com as instruções do fabricante. Para a avaliação físico-química, foram realizadas as análises de pH, a 
prova da filtração e a pesquisa de amônia de acordo com a metodologia do Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA) do MAPA. Dos 
resultados obtidos, apenas 20% das amostras atenderam aos requisitos mínimos de qualidade exigidos para serem destinadas ao comércio 
nacional e consumo. Em nenhuma amostra foi detectada a presença da Salmonella spp., estando de acordo com a RDC n° 12/2001 da ANVISA. Foi 
verificada a presença de Escherichia coli em 40% das amostras nas quais apresentaram também o tempo de filtração elevado. A lentidão na prova 
da filtração é condicionada pelos produtos solúveis da decomposição das proteínas. Em 30% das amostras foi identificada a presença da amônia 
indicando início de putrefação. O pH  estava acima de 6,4  em 20% das amostras,extrapolando o limite máximo admitido. Conclui-se com os 
resultados obtidos que existiam alterações físico-químicas e microbiológicas que demonstraram características quanto à perda do frescor, 
adiantado processo de deterioração e indícios de putrefação, assim como a contaminação das carnes moídas analisadas com comprometimento 
da qualidade e consequente aumento do risco associado à ocorrência de toxinfecções alimentares para o consumidor.
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RESUMO

No estado do Rio de Janeiro, 44% da produção de leite são oriundos de pequenas propriedades, com baixíssimo uso de tecnologia necessitando de 
créditos e auxílios financeiros, acompanhamentos técnicos, entre outras intervenções promotoras do aumento de produtividade. Além disso, 
indústrias lácteas exigem do produtor o cumprimento das exigências legais principalmente quanto à adequação aos padrões relativos aos fatores 
de risco associados à qualidade e a inocuidade do leite. O produtor rural vem passando por dificuldades para conseguir se adequar às novas 
exigências relativas à qualidade da matéria prima determinadas na Instrução Normativa (IN) n°62/2011 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) sendo muitas das vezes por falta de informação técnica e também por não saber diagnosticar o problema dentro da sua 
produção. A falta de esclarecimento ao produtor de como realizar a obtenção de uma matéria- prima de melhor qualidade e dos benefícios 
associados a essas melhorias, farão com que muitos desses produtores acabem abandonando o setor ou comercializem o produto informalmente. 
As condições higiênico-sanitárias gerais para a obtenção da matéria-prima devem seguir os preceitos dos “Princípios Gerais Higiênico-Sanitários 
das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados / Industrializados", aprovado pela Portaria nº 368/97 do MAPA. O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar in loco as condições higiênico-sanitárias gerais para a obtenção da matéria-prima aprovados na IN nº 62/11 e pela Portaria nº 368/97 do 
MAPA em pequenas propriedades rurais de produção de leite na Microrregião de Itaguaí – RJ. Durante o mês de abril de 2016, foram observadas 
in loco cinco pequenas propriedades rurais de produção de leite localizadas na microrregião de Itaguaí para a realização de um estudo descritivo 
observacional quanto ao grau de adequação às normas gerais de higiene para obtenção do leite previstas na IN nº 62/11 do MAPA que inclui 
aspectos relacionados às instalações e aos equipamentos, ao controle de pragas, à água de abastecimento, à eliminação de resíduos orgânicos, ao 
acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte e à proteção contra a contaminação da matéria-prima. Após a avaliação das 
características das propriedades, pode-se observar que em quatro delas a localização dos currais não eram adequados para a finalidade proposta 
com graves problemas no piso, paredes e cobertura. Em nenhuma das propriedades foi observada qualquer cuidado relativo à prevenção de 
contaminações; controle de pragas; cuidados com a água de abastecimento ou com a eliminação de resíduos orgânicos. A rotina de trabalho 
desempenhada nas propriedades, assim como os procedimentos gerais de manejo e de manipulação do produto, a deficiência de higiene em 
equipamentos, vasilhames e utensílios, a falta de proteção contra a contaminação da matéria-prima e o indevido acondicionamento, refrigeração, 
estocagem e transporte promovem um aumento do risco de ocorrência de perigos, principalmente aos relacionados à contaminação 
microbiológica. Conclui-se com este estudo que existe um real comprometimento da segurança alimentar e da qualidade dos produtos oriundos 
de tais propriedades.
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RESUMO

Com o acentuado e desordenado crescimento das cidades, tem se tornando cada vez mais comum a presença indesejável de vetores e pragas 
urbanas tais como baratas, formigas, moscas, mosquitos, ratos, entre outros. Tal fato se torna preocupante, uma vez que os mesmos conseguem 
acessar locais de manipulação, preparo acondicionamento, armazenamento, transporte e exposição à venda dos alimentos tais como: padarias, 
cantinas, lanchonetes, bufês, confeitarias, restaurantes, comissárias, cozinhas industriais e institucionais assim como os estabelecimentos de 
produtos de origem animal, contribuindo com o aumento dos riscos relacionados à transmissão de doenças causada pelo carreamento de 
microrganismos patogênicos e contaminantes que possibilitam a ocorrência de agravos à saúde. Além disso, acarreta prejuízos econômicos por 
perda de alimentos onde os mesmos, uma vez deteriorados e contaminados, precisam ser descartados. Podem-se perceber também danos ao 
meio ambiente pela contaminação do solo e da água causado pelo uso abusivo de substâncias tóxicas, como inseticidas e praguicidas utilizados 
como forma de controle. Visto isso se dá a extrema importância do controle integrado de vetores e pragas urbanas em estabelecimentos 
produtores de alimentos sendo necessário o cumprimento das legislações pertinentes para que haja efetividade, sem prejudicar a saúde e o meio 
ambiente. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo descritivo observacional para avaliar a realização do controle integrado de 
vetores e pragas urbanas em um matadouro de aves e coelhos, situado no município do Rio de Janeiro. Durante o mês de março de 2016 foi feita 
uma visita a um matadouro de aves e coelhos para avaliar a realização do controle integrado de vetores e pragas. Os dados foram obtidos com o 
auxilio de uma lista de checagem elaborada com referencia à Portaria n°368/97 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que dispõe sobre 
as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos e à 
Resolução de Diretoria Colegiada n° 216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação, no tocante ao controle integrado de vetores e pragas urbanas. A lista de checagem foi dividida em cinco tópicos 
abordando questões sobre: as condições de acesso, atração, abrigo, proliferação e de indícios da presença de vetores e pragas. Os itens foram 
avaliados quanto à conformidade com as normas e diretrizes determinadas nas legislações vigentes. Após a obtenção dos dados, os mesmos foram 
tabulados no programa Microsoft® Office 2010 e analisados. A verificação foi iniciada na recepção de aves e em seguida nos setores de 
evisceração, pré-resfriamento, cortes, embalagem, frigorificação e expedição que foram os locais liberados pelo estabelecimento para a realização 
do trabalho. O resultado geral observado foi de apenas 4% de conformidade com as exigências legais. Com esse resultado foi possível observar que 
o estabelecimento não apresentava um correto e efetivo manejo para o controle e eliminação de vetores e pragas urbanas tanto do seu ambiente 
interno quanto externo. Foi notável a extrema ineficiência em relação a essa questão, levando consequentemente à existência da presença dos 
vetores e pragas urbanas no ambiente fabril. O melhor a ser feito para evitar a presença de pragas urbanas é o controle de forma preventiva 
adotando-se medidas que irão evitar o acesso, abrigo, atração e proliferação das pragas, fazendo assim com que a necessidade de utilização de 
substâncias tóxicas seja menor. Assim, pôde-se concluir que naquele estabelecimento existia um controle apenas parcial das pragas, se fazendo 
necessário o provimento de procedimentos que visem uma melhor e maior atenção aos requisitos pertinentes exigidos por lei, visto que 
negligenciar os mesmos pode acarretar danos à saúde, prejuízos econômicos e ambientais.
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RESUMO

O Saimiri sciureus é uma espécie de macaco brasileiro endêmico da floresta amazônica, frequentemente utilizado como modelo experimental de 
primata não-humano em pesquisas biomédicas. Embora existam centenas de estudos sobre a espécie, não encontramos nenhum relacionado à 
anatomia vascular do membro pélvico na literatura. Nosso objetivo foi realizar uma descrição anatômica macroscópica da artéria femoral e seus 
ramos no S. sciureus. Foram utilizados 28 membros pélvicos de 14 espécimes (6 machos e 8 fêmeas) que vieram a óbito por causas diversas no 
Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ-RJ. Os animais foram seccionados transversalmente no segmento vertebral torácico 
médio. Uma cânula foi utilizada para injeção de neoprene látex vermelho através da artéria aorta abdominal. Os músculos e demais tecidos foram 
fixados utilizando solução aquosa de formoldeído 10% por injeções musculares e subcutâneas. A artéria femoral foi dissecada após a exposição 
dos músculos. Ela surgiu no anel inguinal a partir da artéria ilíaca externa. O primeiro ramo da artéria femoral foi o tronco pudendo epigástrico que 
se dividiu em dois ramos chamados artéria pudenda superficial e artéria epigástrica caudal, que supriram o escroto e o músculo reto abdominal, 
respectivamente. O segundo ramo, a artéria circunflexa femoral lateral, forneceu ramos para o tecido subcutâneo, para o linfonodo inguinal, e 
para o músculo quadríceps femoral, e originando a artéria circunflexa femoral medial que emitiu ramos para os músculos: pectíneo, quadríceps 
femoral, adutor, semitendinoso, semimembranoso e biceps femoral. Próximo ao segundo ramo, a artéria femoral caudal Proximal surgiu 
caudalmente e gerou dois ramos musculares, um para o músculo adutor e outro para o músculo grácil. O quarto ramo, pequeno, seguiu 
diretamente para o músculo quadríceps femoral. A artéria safena foi originada em seguida como um calibroso ramo da artéria femoral, emitiu dois 
ramos para o músculo sartório, um ramo para o músculo quadríceps femoral, deu origem a artéria apenicular descendente e terminou se 
bifurcando em artéria safena cranial e artéria safena caudal, que supriram os tecidos cutâneo, subcutâneo das regiões da perna e pé. Após 
emissão da artéria safena, a artéria femoral enviou um ramo muscular para o músculo adutor. Em seguida, Aa artéria femoral caudal média surgiu 
como sétimo ramo da artéria femoral,  e supriu também o músculo Adutor. O último ramo da artéria femoral, denominada artéria femoral caudal 
distal, é formada como um tronco, emitindo dois ramos: um ramo ascendente longo (que seguiu em direção a artéria femoral profunda, enviando 
ramos para o músculo bíceps femoral no percurso); e um outro ramo descendente que supriu músculos caudais da perna. As diferenças 
anatômicas mais notáveis foram observadas na origem das seguintes artérias: artéria femoral profunda, como ramo do tronco pudendo 
epigástrico; artéria femoral caudal média, como dois ramos diretos da artéria femoral; artéria femoral profunda, como primeiro ramo da artéria 
femoral;  e ausência da artéria femoral caudal distal. O padrão da artéria femoral do S. sciureus difere de outros primatas da mesma família, 
embora muitas semelhanças sejam encontradas. Por exemplo, apesar da origem da artéria circunflexa femoral lateral no S. sciureus ser a mesma 
no Cebus nigritus, nessa espécie são supridos os músculos tensor da fáscia lata, sartório e quadríceps femoral. Outra diferença é que no C. nigritus, 
a artéria femoral caudal proximal é o primeiro ramo da artéria femoral ao invés do tronco pudendo epigástrico. O estudo detalhado da artéria 
femoral nessa espécie é de grande importância para os estudos que a utilizam para punção de sangue arterial na artéria emoral e em arteriografias 
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RESUMO

O Saimiri siureus é uma espécie de primata de pequeno porte endêmica da floresta Amazônica. Vem sendo utilizada utilizada como modelo 
experimental em pesquisas biomédicas por sua adaptabilidade ao cativeiro. Apesar seu frequência uso em estudos de neurologia, a literatura 
consultada não forneceu dados sobre a anatomia do plexo lombossacral. Nosso objetivo foi realizar descrição anatômica do plexo lombossacral do 
S. sciureus a fim de fornecer dados anatômicos para aplicação em pesquisas. Utilizamos 8 membros pélvicos de 4 espécimes oriundos do Centro 
de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ-RJ. Os membros foram obtidos por secção transversal do corpo na altura do terço médio da 
coluna vertebral torácica. Realizamos injeção de neoprene látex nas artérias, via artéria aorta abdominal, para melhor distinção entre nervos e 
artérias. Em seguida, procedemos fixação dos membros por aplicações musculares e subcutâneas de solução aquosa de formaldeído 10%. Os 
músculos dos membros pélvicos e região lombar foram dissecados, bem como os seus respectivos nervos e plexo. O plexo lombossacral formou-se 
pelos ramos ventrais dos nervos espinhais L2, L3, L4, L5, L6, L7 e S1. A raíz de L2 deu origem ao nervo Ílio-inguinal. O nervo genitofemoral foi 
formado por uma conjunção dos nervos L2 e L3, e originou o nervo genital que supriu o músculo cremáster. Da comunhão de L3 com L4 formou-se 
o nervo cutâneo femoral lateral. Os ramos ventrais de L3, L4 e L5 formaram uma alça que originou o nervo femoral e nervo safeno  que inervaram, 
respectivamente, os músculos quadríceps femoral e sartório, e músculo sartório e articulação Femoro-tíbio-patelar. Dos ramos ventrais de L4 e L5, 
formou-se o nervo obturado que percorreu o trajeto retroperitoneal, medial aos outros nervos do plexo, atravessou o forame obturatório que 
supriu os músculos mediais da coxa, grácil, adutor e pectíneo. L5, L6, L7 e S1 formaram um tronco que deu origem aos nervos glúteo cranial, nervo 
glúteo caudal e nervo isquiático. Após a passagem pelo forame isquiático maior, o nervo glúteo cranial seguiu para suprir os músculos glúteo 
médio, glúteo profundo e tensor da fáscia lata. Já o nervo glúteo caudal seguiu para o músculo glúteo superficial. O nervo isquiático emitiu ramos 
para o músculo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Em seguida, no terço distal da coxa, o nervo osquiático bifurcou e formou o 
nervo tibial e nervo fibular comum. O nervo tibial supriu os músculos da região caudal da perna, enquanto o nervo fibular comum por meio de 
seus ramos superficial e profundo inervou respectivamente tecido cutâneo da perna e pé e músculos da região craniolateral da perna. O ramo 
ventral de S1 formou alça com os ramos ventrais de S2 e S3 que, em seguida, originaram o nervo pudendo que atravessou o forame isquiático 
maior e, por sua vez, emitiu ramos para a região perineal, músculos do pênis, genitália externa e músculo levantador da cauda. Dentre os aspectos 
comparativos aplicados à experimentação, destaca-se a facilidade de acesso e bloqueio do nervo pudendo por meio de acesso lateral, sem 
necessidade de técnicas invasivas a cavidade pélvica. Essas peculiaridades anatômicas tornam o S. sciureus uma excelente espécie de primata para 
estudos neurológicos que envolvam o bloqueio do nervo pudendo para efeitos nos sistemas genital e urinário.
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RESUMO

Atualmente, a sociedade procura por alimentos mais saudáveis, com alto teor de proteínas e vitaminas e baixo teor de gordura. E essa é uma das 
características da culinária japonesa. Além disso, a influência da mídia, associando essa culinária ao bom gosto e sofisticação gastronômica e o 
aumento do número de restaurantes tem contribuído para o crescimento do número de adeptos. O pescado cru, item alimentar básico da 
culinária japonesa e um alimento perecível, o que torna indispensável a preocupação com a sua qualidade higiênico-sanitária. Os critérios e as 
normas que devem ser obrigatoriamente adotados pelos restaurantes a fim de nortear os procedimentos higiênico-sanitários nos 
estabelecimentos que produzem refeições devem ser detalhadamente descritos no Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Os
estabelecimentos que seguem as normas de BPF garantem a inocuidade do alimento. Nesse contexto, os objetivos do trabalho foram fazer um 
estudo descritivo observacional e avaliar o cumprimento ou não das BPF em um restaurante de culinária japonesa da Zona Sul do município do Rio 
de Janeiro – RJ. Para a coleta dos dados, as informações foram obtidas com a anuência do responsável técnico do estabelecimento. O instrumento 
utilizado na visita foi um ‘‘check-list’’ elaborado segundo as diretrizes determinadas na RDC 216, de 15/09/2004, da ANVISA. O “check-list” foi 
estruturado em seis partes: higiene dos funcionários, higiene de utensílios e equipamentos, higiene da cozinha, higiene dos alimentos, unidades de 
conservação a frio e controle integrado de vetores e pragas urbanas.  Os dados obtidos foram tabelados. Os itens constantes no manual de BPF 
que já estavam com as exigências atendidas foram classificados em “Sim” e os itens com as exigências não atendidas foram classificados em 
“Não”. Observou-se que o item que apresentou maior índice de inadequações foi o referente à higiene dos funcionários, onde foram verificadas 
68% de conformidades, sendo este o fator que mais eleva o risco por contaminação cruzada dos alimentos. Conclui-se portanto que os 
manipuladores devem ser submetidos à capacitação constante para que as BPF sejam cumpridas. Além disso, é importante que haja uma adoção 
de medidas preventivas para evitar a ocorrência de uma Doença Transmitida por Alimento. Em relação à higiene dos equipamentos e utensílios, o 
percentual de adequação foi de 90% e esse resultado é devido à correta higienização dos materiais utilizados na produção e distribuição do 
pescado. Apesar do estabelecimento não ter muitos funcionários que fazem apenas a limpeza dos equipamentos, a funcionária presente fazia uma 
limpeza com água e detergente e depois era feita uma desinfecção do equipamento quando o estabelecimento encerrava suas atividades. Com 
relação à higiene da cozinha, o percentual de adequações foi de 95%. Durante a observação feita na cozinha e na área de preparação do pescado, 
o pano utilizado pelos ‘‘sushimens’’ para limpar as mãos, era o mesmo que limpava os utensílios, bancada e tábuas para manuseio do peixe, 
servindo como ponto de contaminação. Os panos não eram descartáveis e eram lavados para a sua reutilização. Também foram observados 
instrumentos utilizados para a limpeza da cozinha encostados na parede da área de produção, sendo que estes materiais deveriam ser guardados 
em armários. Em relação à higiene dos alimentos os resultados foram de 91% de adequações. Observou-se o trânsito de pessoas não autorizadas 
para a área de produção. Esse fluxo de pessoas pode comprometer a qualidade do alimento com contaminações cruzadas, pois os mesmos não 
possuíam a vestimenta adequada para aquele local. O descongelamento do peixe é outro ponto relevante e está relacionado com o item da 
unidade de conservação a frio e o resultado foi de 82% de adequações. Durante o estudo não houve irregularidades com relação ao 
armazenamento do pescado. Porém, a sala de pré-preparo não possuía refrigeração adequada. Em relação ao controle integrado de vetores e p
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RESUMO

A avifauna brasileira apresenta alta diversidade, com cerca de 1682 espécies que representam mais de 50% de todas as aves silvestres no 
continente americano. Estas aves nos prestam inúmeros e diversos serviços que vão desde o controle de pragas até a fecundação de plantas. As 
corujas são aves de rapina pertencentes à ordem dos Strigiformes, não são muito estudadas por serem aves noturnas, de difícil visualização e com 
baixas densidades populacionais, requerendo equipamento e metodologias especiais para sua observação. Em geral, estas aves apresentam 
padrões comportamentais altamente elaborados em resposta á estimulação visual, auditiva e cutânea, o que pressupõe a existência de um 
sistema nervoso bastante desenvolvido. Apresentam sistema nervoso central e periférico com doze pares de nervos, com uma arquitetura similar 
a dos mamíferos. O cerebelo envolvido com a relação espacial e equilíbrio desses animais são maiores do que nos répteis e apresenta fissuras 
profundas, apesar de não ser tão grande como nos mamíferos. Entretanto, a descrição microscópica desses órgãos ainda é escassa, devido à 
variabilidade de espécies e a dificuldade em obter material para análise, tendo em vista que, muitas vezes as aves encontradas em óbito já estão 
em estado de decomposição inviabilizando o estudo.   A determinação das características histológicas normais dos órgãos é necessária para a 
tipificação de patologias e esclarecimento dos aspectos clínicos de várias doenças. Visando ampliar e enriquecer o conhecimento acadêmico-
científico, o presente trabalho descreve a histologia do cérebro e cerebelo de dois exemplares de Megascops choliba, conhecida como corujinha-
do-mato, trazidos ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, situado no campus de Vargem Pequena, por 
órgãos de cuidado e proteção do governo. Contudo, não resistiram às lesões e vieram a óbito de maneira natural, sendo então doados para o 
presente projeto, que foi aprovado pelo Comitê de Ética do CESVA. Após o óbito dos animais, os órgãos retirados foram imediatamente fixados 
por imersão em formalina a 10%, posteriormente clivados, incluídos em parafina, seccionados a 5 µm de espessura em micrótomo e corados com 
Hematoxilina e Eosina. Resultados preliminares mostram que o cerebelo apresenta uma superfície externa constituída de três camadas celulares 
distintas, assim como mamíferos: molecular, Purkinje e granulosa. Entretanto, a camada de Purkinje não mostra uma fileira celular única como 
visto em mamíferos, e sim uma camada contento vários neurônios. Outro achado histológico interessante é que estas aves mostraram um número 
bem maior de células da neuróglia em estreita proximidade com os corpos de neurônios. Com base nesses primeiros resultados, conclui-se que o 
sistema nervoso central destas aves apresenta uma maior especialização celular, principalmente na parte motora, provavelmente devido a grande 
necessidade de equilíbrio para o voo e para a sua atividade predadora.
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RESUMO

A obesidade é uma doença complexa, multifatorial, na qual ocorre uma sobreposição de fatores genéticos, comportamentais e ambientais. Ela 
pode ser definida como uma doença resultante do acúmulo anormal ou excessivo de gordura sob a forma de tecido adiposo, gerando prejuízos à 
saúde do indivíduo. Dentre as alterações resultantes da obesidade, destaca-se as alterações morfológicas e fisiológicas do coração. O Macaco 
Rhesus (Macaca mulata) é um espécie originária da Ásia amplamente utilizada em pesquisas biomédicas como modelo de primata não-humano, 
dadas características fisiológica, filogenia e adaptabilidade ao cativeiro. Em cativeiro, machos adultos desta espécie medem 48,8 cm e pesam 10,4 
Kg em média, enquanto em seu habitat natural medem 53,2 cm e pesam 7,7 Kg. Desta forma, o sobrepeso/obesidade em indivíduos de cativeiro é 
relativamente comum. Alterações cardíacas podem ser a causa de mortes idiopáticas em indivíduos adultos com sobrepeso/obesos. O objetivo 
desse estudo é realizar comparação morfométrica macroscópica entre os corações de Macacos Rhesus com sobrepeso e normais. Utilizamos 3 
espécimes (1 sobrepeso de morte idiopática e 2 normais de morte por traumatismo) do Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ. 
Pesamos os corpos, medimos o perímetro torácico e fizemos uma avaliação de escore corporal semi quantitativa. Em seguida, a fresco, coletamos 
os corações por técnica de excisão parcial do esterno e costelas. Os corações foram lavados e fixados em solução aquosa de formoldeído 10%. 
Utilizando paquímetro digital (Mitutoyo DC-8”CX-B) e balança analítica (Marte AL500) obtivemos os dados. As amostras foram separadas em 2 
grupos: a) controle (C), b) sobrepeso (S). Os dados médios do perímetro do coração 86,78mm (±6,82mm) para C e 105,37mm para S; peso de 
13,03g (±2,79g) em C e 25,08g em C; altura ventricular 28,65mm (±2,14mm) em C e 34,43mm em S; espessura do ventrículo direito 2,65mm (±
0,77mm) em C e 2,72mm em S; espessura do ventrículo esquerdo 8,47mm (±1,43mm) em C e 10,06mm em S; largura latero-lateral do coração 
21,66mm (±0,06mm) em C e 20,19mm em S; largura dorsoventral do coração 28,97mm (±2,53mm) em C e 42,84mm em S; septo intraventricular 
7,60mm (±0,42mm) em C e 8,1mm em S; peso corpóreo 2975g (±825g) em C e 7200g em S; perímetro torácico 28,50cm (±2,50cm) em C e 39cm 
em S; comprimento animal 48,50cm (±8,50cm) em C e 70cm em S; peso relativo do coração 0,45% em C e 0,35% em S. Os resultados indicam que 
existem diferenças morfométricas entre os corações do grupo C e grupo S em todos os parâmetros analisados. O coração de S apresentou todas as 
medidas maiores que C, exceto a espessura do ventrículo direito. Esse dado paradoxal pode ser explicado pelo pequeno número amostral 
disponível. O peso do coração em relação ao peso corpóreo indica que o coração de S deve suportar uma estrutura proporcionalmente maior que 
C, mesmo que o coração de S seja maior que o de C. Esta diferença pode interferir na eficiência cardíaca e, consequentemente, na saúde do 
indivíduo. Os dados obtidos indicam que o estudo é relevante, uma vez que o espécime com sobrepeso/obeso apresentou alterações na 
morfometria cardíaca que podem ter provocado danos à saúde e até o óbito. A continuação do estudo e ampliação do número amostral é 
fundamental para conclusões mais elucidativas.
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RESUMO

Os morcegos são animais silvestres que se adaptaram muito bem em áreas urbanas, devido às condições encontradas como a oferta de abrigos e 
alimentos. A diversidade e a proximidade desses animais com a população humana torna possível o envolvimento dos morcegos como 
reservatórios naturais de agentes etiológicos, por facilitar manutenção e dispersão desses agentes que podem ter importância em Saúde Pública. 
Os morcegos estão associados a zoonoses causadas por vários tipos de agentes etiológicos como protozoários, vírus, bactérias e fungos. O 
protozoário do gênero Plasmodium, causador da malária, infecta morcegos das famílias Pteropodidae e Rhinolophidae na África. A malária é uma 
doença infecciosa transmitida por mosquitos do gênero Anopheles causada por protozoários do gênero Plasmodium. No Brasil, três espécies 
causam malária em humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae. O esfregaço sanguíneo é o método mais utilizado para o diagnóstico, sendo 
simples, prático e de baixo custo. Foram coletadas amostras sanguíneas de 48 morcegos captutados no Parque Natural Municipal da Freguesia (22°
56’49” S e 43°20’35” W), conhecido popularmente como Bosque da Freguesia/RJ; uma área florestal no meio de uma área urbana, com trilhas 
naturais e notável presença de pequenos répteis e mamíferos, ficando aberto ao público com atividades de lazer. As espécies estudadas foram 
Artibeus lituratus (Olfers,1818); A. obscurus obscurus (Schinz, 1821); A. fimbriatus (Gray, 1838); Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758); 
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767). A coleta de sangue foi realizada a partir da veia propatagital, através da contenção física com a ajuda da luva 
de couro, com o objetivo de confecção de esfregaços sanguíneos para a pesquisa de hemoparasitos. Os esfregaços foram confeccionados 
imediatamente após a coleta, sendo identificados e armazenados em frascos de transporte para posteriormente serem encaminhados ao 
laboratório de Patologia Clínica da Universidade Estácio de Sá, campus Vargem Pequena/RJ. Todos os animais capturados foram soltos ao final das 
coletas, após a colocação de coleiras plásticas com cilindros coloridos. Após a coloração dos esfregaços com o Kit comercial Panótico Rápido LB -  
Laborclin Produtos para Laboratório Ltda., procedeu-se a observação de um total de 48 esfregaços em objetiva de imersão, para a realização da 
pesquisa. Foi possível detectar a presença de formas sugestivas de trofozoítos jovens de Plasmodium sp. em oito lâminas (16,7%) analisadas, e em 
duas lâminas (4,2%), foram observadas formas parasitárias sugestivas de gametócitos, totalizando um percentual de 20,9% de animais parasitados 
por Plasmodium sp.  Durante a observação microscópica dos esfregaços, foi encontrada em uma das lâminas a presença do gênero Litomosoides 
(2,1%). Os resultados do presente trabalho corroboram com os achados na literatura consultada, que comprovam a ocorrência de ambos parasitas 
em amostras sanguíneas de morcegos. Deste modo, estudos mais detalhados são ainda necessários para se definir as espécies de Plasmodium 
existentes, seus respectivos hospedeiros silvestres e distribuição geográfica no mundo, assim como a importância e as consequências do 
parasitismo nesses animais.
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RESUMO

O emu, ou ema-australiana (Dromaius novaehollandiae), é considerado a segunda maior ave do mundo, ficando atrás apenas do avestruz (Struthio 
camelus). Os emus são cursores, incapazes de voar e pertencem ao grupo das ratitas, assim como o avestruz e a ema. Este trabalho de pesquisa 
tem como objetivo a determinação de parâmetros sorológicos de referência dos emus, especificamente alanina aminotransferase (ALT), aspartato 
aminotransferase (AST), gama glutamiltransferase (GGT), fosfatase alcalina (FA), ureia, creatinina, proteínas totais, colesterol e ácido úrico nestes 
animais a partir dos 30 dias de idade, seguindo uma sequência mensal de coletas e análises, até os oito meses de idade totalizando 8 coletas em 
cada animal. Estão sendo utilizados 29 emus de ambos os sexos, nascidos no criatório de ratitas da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF), localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Os animais são contidos, e em seguida é realizada a coleta de sangue, via veia 
jugular. O sangue coletado é armazenado em tubos siliconados BD Vacutainer® SST® II Advance® e, para obtenção do soro, a amostra é submetida 
à centrifugação a 1,26 X 104g, por cinco minutos, sendo congelada a –20°C para posterior realização das análises quantitativas bioquímicas. As 
análises bioquímicas estão em andamento, sendo estas realizadas através da utilização de espectrofotômetro semi-automático Biosystems®/BTS 
310, e kits reagentes específicos fabricados pela Labtest®. Os resultados até o momento tem demonstrado valores entre 5-26 UI/L (ALT), 1-14 UI/L 
(GGT) 0,23-0,35 mg/dL (creatinina), 2,55-9,57 UI/L (proteínas totais), 53-124 mg/dL (colesterol) e 2,04-10,79 mg/dL (ácido úrico) e os valores de 
AST, ureia e fosfatase alcalina não foram realizados. Através deste projeto, espera-se a obtenção de valores sorológicos de referência para emus 
criados em cativeiro nas idades mencionadas, afim de melhorar a qualidade da criação de filhotes da espécie visando a melhoria na produção, e 
contribuir com conhecimentocientífico para futuros pesquisadores.
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RESUMO

O meu, ou ema-australiana (Dromaius novaehollandiae), é considerado a segunda maior ave do mundo, ficando atrás apenas do avestruz (Struthio 
camelus). Eles são cursores, incapazes de voar e pertencem ao grupo das ratitas, assim como o avestruz e a ema. Este trabalho de pesquisa tem 
como objetivo a determinação de parâmetros hematológicos de série vermelha de referência dos emus, especificamente Hemoglobina (Hb), 
Hematócrito (Ht), e Contagem de Hemácias (CCV) nestes animais a partir dos 30 dias de idade, seguindo uma sequência mensal de coletas e 
análises, até os oito meses de idade totalizando 8 coletas em cada animal. Foram utilizados 29 emus de ambos os sexos, nascidos no criatório de 
ratitas da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), localizado em Campos dos Goytacazes/RJ. Os animais foram contidos, 
e em seguida foi realizada a coleta de sangue, via veia jugular. O sangue coletado foi armazenado em tubos siliconados BD Vacutainer® que 
contém o EDTA K2 jateado na parede interna do tubo, sendo o melhor anticoagulante para preservar a morfologia celular. Para os casos de 
Hematócrito a amostra foi submetida à centrifugação a 10.000 RPM por cinco minutos, e então feitas as interpretações usando o leitor de 
hematócrito, em porcentagem. Para os casos de dosagem de hemoglobina, em um tubo de ensaio foi pipetado 5,0 ml de kits reagentes específicos 
fabricados pela Labtest®  e colocado 20µl de sangue total, onde foram incubados por 10 minutos à temperatura ambiente e feito a leitura em 
espectrofotômetro semi-automático Biosystems®/BTS 310. Para contagem de hemácias, foi utilizado a técnica de macrodiluição que consiste em 
acrescentar em um tubo de ensaio 4mL da solução diluente, acrescentar 20 microlitros de sangue homogeneizado e rinsar a pipeta. Após isso, a 
solução final foi homogeneizada por inversão do tubo e preencheu a câmara de Neubauer com o auxílio da pipeta ou de um tubo capilar, e 
finalizada contando as hemácias de 5 quadrados médios utilizando a objetiva microscópica de 40x e multiplicou-se o valor obtido por 10050. Os 
resultados demonstraram valores médios de 2.512.500 milhões/mm de hemácias, 11,6 g/dl para dosagem de hemoglobina e 46,2% para 
hematócrito, obtidos através do cálculo de soma de média de cada uma das coletas dividido pelo número de animais ao final dos oito meses. 
Através deste projeto espera-se a obtenção de valores hematológicos de série vermelha de referência para emus criados em cativeiro nas idades 
mencionadas afim de melhorar a qualidade da criação de filhotes da espécie visando a melhoria na produção e contribuir com conhecimento 
literário para diagnosticar anemias, hidratação excessiva, policitemias e desidratação para futuros pesquisadores
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RESUMO

Os Pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) são aves características de águas temperadas habitando zonas costeiras do continente 
americano migrando por vezes até ao Brasil. O presente trabalho visou avaliar os valores hematológicos dos Pinguins de Magalhães no Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres/ UNESA-RJ, após recuperação clínica dos mesmos, por serem exames rápidos, pouco invasivos e de baixo custo. 
Foi coletado sangue através da venopunção da jugular externa de 14 Pinguins de Magalhães, jovens, independente do sexo, com média de peso de 
2,79 kg,  que chegaram ao CRAS/UNESA, entre os meses de junho a agosto de 2015, estando na fase pós- reabilitação. Foi realizada a contenção 
física dos animais e, através do emprego de seringas e agulhas hipodérmicas 07x25 mm descartáveis estéreis, procedeu-se a coleta de 3 mL de 
sangue em tubos com EDTA, os quais foram encaminhados imediatamente ao Laboratório de Patologia Clínica da UNESA (campus Vargem 
Pequena/RJ) para a realização dos esfregaços sanguíneos e dos exames hematológicos. Os parâmetros hematológicos quantitativos como 
hematimetria, leucometria global e trombocitometria foram obtidos após a diluição 1:100 do sangue total com líquido de Gowers, em 
hemocitômetro de Neubauer, através da microscopia óptica em objetiva de 40x.  O Volume Globular foi determinado pela técnica do 
microhematócrito e os índices hematimétricos foram devidamente calculados através de suas respectivas fórmulas. A hemoglobinometria foi 
realizada pela técnica da metahemoglobina com leitura por espectrofotometria. A leucometria específica foi realizada através da microscopia 
ótica, em objetiva de imersão (100X), na borda de esfregaço sanguíneo corado com MGG (May-Grünwald Giemsa).  Através do esfregaço realizou-
se também a hematoscopia . Comparando os resultados do presente trabalho com os estabelecidos pela literatura consultada, os parâmetros  
quantitativos do eritrograma, com exceção do Volume Globular, se apresentaram elevados, o que pode estar relacionado à fase na qual os animais 
se encontravam,  pós-reabilitação. Já o leucograma apresentou resultados semelhantes aos descritos pelos autores consultados, tanto no valor da 
leucometria global (média 12.500/mm³), quanto para a leucometria específica, estando os heterófilos em maior quantidade no sangue com valor 
médio da relação heterófilo/linfócito de 2,8, semelhante ao valor referencial que é 2,20±0,30. Apenas em um dos animais foi observada uma 
leucocitose com heterofilia e monocitose (relação heterofilo/linfócito de 3,87), caracterizando um processo inflamatório crônico, já que o animal 
apresentava o diagnóstico de Aspergilose. Os trombócitos apresentaram valor médio dentro do intervalo de referência já encontrado na literatura 
consultada. Dessa forma, conclui-se que estudos hematológicos para o estabelecimento de valores referenciais corroboram na elucidação e no 
acompanhamento do estado clínico de Pinguins de Magalhães nos Centros de Reabilitação.
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RESUMO

As informações contidas nos rótulos são ferramentas fundamentais no momento da escolha de um determinado produto e estabelece uma 
comunicação entre a indústria e o consumidor, desta maneira, esse informe deve ser preciso garantindo a qualidade e segurança da população. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar a importância da rotulagem dos alimentos alergênicos na visão do consumidor. A coleta de dados foi 
realizada no período de outubro de 2015, por meio da aplicação de um questionário fechado com perguntas objetivas a fim de obter um 
panorama geral sobre a opinião dos consumidores em relação à rotulagem de alimentos alergênicos, conforme estabelecido pela Resolução RDC 
26/2015, em redes de supermercados das cidades de São José e Florianópolis, em SC, com um total de 100 participantes. Os participantes do 
estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido após serem orientados quanto ao objetivo da pesquisa. Este projeto foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob o número 1432172/2015, conforme Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. Dos entrevistados, 95% acha importante conter nos rótulos a expressão “alérgico”, caso o alimento tenha algum ingrediente 
alergênico. No momento em que foram questionados se já escutaram algo sobre a obrigatoriedade da rotulagem de alimentos alergênicos, 59% 
disseram já ter ouvido algo a respeito e 41% afirmaram nunca ter ouvido nada sobre esse tema, e apenas 26% relataram saber identificar no rótulo 
dos alimentos os ingredientes alergênicos. Por fim, a grande maioria (82%) não tinha nenhum conhecimento sobre a obrigatoriedade estabelecida 
no Brasil a partir de julho de 2016 nos rótulos dos alimentos que contiverem os principais ingredientes que causam alergia alimentar. Portanto, 
pode-se concluir que a maioria dos consumidores acham importante as modificações estabelecidas nos rótulos dos alimentos alergênicos. 
Contudo, há necessidade de divulgação dessas mudanças regulamentadas nas normas da rotulagem de alimentos e a criação de ações educativas 
a fim de informar a população da leitura e compreensão das informações contidas nos rótulos.
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RESUMO

O objetivo deste estudo foi realizar um acompanhamento evolucional pondero estatural de crianças desnutridas durante um ano em uma unidade 
básica de primeira infância de saúde em Fortaleza-CE. Foram acompanhadas 100 crianças de ambos os sexos e com idade de 0 a 8 anos, sendo do 
sexo feminino < 5 anos (n= 40) e maiores que 5 anos(n= 27) e do sexo masculino < 5 anos (n= 25) e maiores de 5 anos (n=  9), com pelo menos um 
ano de acompanhamento na unidade básica de saúde. Para análise antropométrica foram utilizados os parâmetros de Gibson e para a obtenção 
do peso e altura das crianças de um ano atrás foi feito o levantamento dos prontuários através do cadastramento de usuários da unidade. Os 
dados do levantamento antropométrico foram processados utilizando o programa WHO Anthro para crianças de até 4 anos e 12 meses e o 
programa WHO Anthro Plus para crianças iguais ou acima de 5 anos e em seguidas classificadas de acordo com as curvas de escore z da 
OMS(2006). Os dados foram analisados no Microsoft Office Excel® para comparações múltiplas das médias. Os resultados supracitados da 
prevalência da baixa estatura, averiguou-se um déficit maior em meninos do que em meninas, persistindo no decorrer de um ano. Onde os 
percentuais encontrados nos meninos foram de 81,81% e 57,57%%, enquanto nas meninas foram de 77,61% e 32,47%, em 2015 e 2016 
respectivamente. Em relação aos outros parâmetros observou-se uma evolução significativa tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo 
feminino de idades menores que 5 anos e maiores que 5 anos, , evoluiram nos parâmetros peso para idade,IMC para idade, peso para estatura. 
Conclui-se a importância de um acompanhamento pondero estatural de crianças vulneráveis para a evolução do estado nutricional, entretanto, 
para se chegar a este resultado será preciso manter as ações que têm favorecido o aumento do poder aquisitivo dos mais pobres e, não menos 
importante, assegurar investimentos públicos que permitam completar a universalização do acesso de toda a população aos serviços essenciais de 
educação, saúde e saneamento. Outra reflexão possível é a necessidade de envolvimento, por parte dos profissionais, na promoção da saúde, 
tornando-se educadores guerreando pela vida humana.
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RESUMO

O objetivo deste setudo foi avaliar a adequação calórico-proteica da TNE empregada em pacientes críticos, comparando o aporte efetivamente 
administrado com o prescrito, e identificar as diferentes causas de interrupção e/ou suspensão da dieta em hospital público de Fortaleza - CE. 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, realizado na unidade de terapia intensiva, com 99 pacientes críticos que estavam 
recebendo exclusivamente suporte nutricional enteral por pelo menos 72 horas por um período ≥ de 5 dias, de janeiro a abril de 2016. Considerou-
se satisfatória a adequação ≥ 80 % a de calorias e proteínas relacionando o prescrito e o recebido da dieta enteral. A diferença entre o prescrito e 
o administrado de calorias e proteinas foi verificada pelo teste t de Student  e foi observado os motivos de interrupção e/ou suspensão da dieta 
enteral no paciente crítico. O trabalho foi submetido no comitê de ética pela Plataforma Brasil e aprovado pela coordenação da comissão de 
pesquisa interna -CIP de um hospital público de Fortaleza-CE. No total foram avaliados 99 pacientes, desses houve uma adequação calórica-
proteica considerada satisfatória em média de 87±10 e 86±11 (%), aproximadamente. O tempo para iniciar a TNE também foi considerado 
satisfatório com média de 24- 48h e observado que um dos principais motivos para interrupção de dietas são traqueostomias, ordem médica 
injustificada e  jejuns para exames em tempo inaceitável (acima de 12h).  Foi verificada pelo teste t de Student uma diferença significativa entre o 
administrado e o prescrito de calorias e proteinas (t< 0,001). Conclui-se no presente estudo satisfatória adequação calórica-proteica e tempo para 
iniciar a TNE em pacientes internados na UTI adulto, foi observado motivos de interrupção e/ou suspensão de dietas enterais. Conclui-se  a 
importância do conhecimento dos fatores que impedem a efetiva administração energético-proteica dos profissionais de saúde, assim, permitindo 
a adoção de medidas que visam intervir com mais eficácia na conduta nutricional a fim de melhorar o quadro clínico do paciente crítico.

E-mail para contato: robertajulianoramos@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO SANTA CATARINA

Autor(es) Roberta Juliano Ramos; Edimara Cristina da Silva Santos; Bianca Regiane Pires Viganigo

Palavra(s) Chave(s): Alimentos industrializados. Alimentação infantil. Marketing. Informação nutricional. Alergênicos.
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RESUMO

Nas últimas décadas, relevantes alterações de natureza econômica, política, social, demográfica e tecnológica vêm transformando o perfil 
epidemiológico e nutricional do país. A maior participação de alimentos industrializados na dieta familiar brasileira, ricos em açúcares e gorduras, 
em detrimento dos alimentos básicos, fontes de carboidratos complexos e fibras alimentares, é um traço marcante dessa evolução do padrão 
alimentar. A oferta de alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, é desaconselhada nos primeiros anos de vida, já que pode 
potencializar o risco de desenvolvimento de obesidade e suas co-morbidades, além do risco de alergias e contaminação. O marketing industrial, 
entretanto, estimula o seu consumo e os meios de comunicação de massa aceleram essa tendência. Neste contexto, esta pesquisa teve por 
objetivo analisar a adequação da composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil, através das informações contidas 
na rotulagem nutricional obrigatória. Foram analisados até o presente momento, os rótulos de 131 produtos comercializados nos principais 
supermercados da Grande Florianópolis, incluindo alimentos como papinhas infantis, farinhas de cereais enriquecidas, cereais matinais, produtos 
lácteos e bebidas. A composição dos alimentos industrializados destinados a alimentação infantil foi analisada através da tabela de informação 
nutricional na porção do alimento e da lista de ingredientes. Os alimentos foram classificados como adequados ou inadequados para o consumo 
infantil a partir da análise da adequação da composição nutricional contidas nos rótulos em relação as recomendações nutricionais do Ministério 
da Saúde para esta faixa etária. A maioria dos alimentos apresentam carboidratos simples na sua composição, especialmente no grupo dos cereais 
matinais, produtos lácteos e bebidas, onde 100% das amostras continham mais do que 10% do valor energético proveniente de açúcares livres, 
enquanto a grande maioria das papinhas infantis não apresentavam adição de açúcares, cabe ressaltar que recomenda-se uma ingestão mínima de 
carboidratos simples, com percentuais não ultrapassando 10% do valor energético diário. Quanto aos teores de sódio, os resultados apresentaram 
uma grande variabilidade, sendo que duas amostras de bebidas a base de soja, dois iogurtes e seis papinhas apresentaram elevados teores, 
enquanto todos os outros alimentos continham quantidades adequadas de sódio, ou seja, quantidades inferiores a 1 mg de sódio, por caloria na 
porção do alimento. Todas as amostras apresentavam zero gordura trans na porção estabelecida no rótulo, no entanto vale ressaltar que isso não 
garante a ausência deste tipo de gordura, uma vez que, a legislação permite que quantidades inferiores a 0,1 g na porção, sejam declaradas como 
zero trans, não sendo recomendado o seu consumo, e quando consumido, que este valor não ultrapasse 1% do valor energético diário . Nenhuma 
das embalagens de papinhas infantis (0/28), cereais (0/36), bebidas (0/16) avaliadas até o momento atendem a legislação de alergênicos, e apenas 
uma amostra dos 51 produtos lácteos analisados, já apresentava o rótulo adequado a nova legislação no entanto o prazo final para adequação, 
ainda não havia sido encerrado no período da coleta de dados . O marketing infantil foi observado em  cerca de 43,5% das embalagens, sendo 
10/51 nos produtos lácteos, 16/16 bebidas, 26/28 papinhas e 5/36 cereais matinais, as indústrias utilizam o marketing visual infantil como uma 
forma de aumentar a venda, inserindo figuras e personagens nas embalagens destes alimentos. Neste contexto, embora ainda sejam resultados 
preliminares, os mesmos sugerem a necessidade de conscientização das industrias, no sentido de melhorar a formulação destes alimentos 
industrializados, além da educação nutricional da população, visando a escolha de alimentos mais adequados à alimentação infantil.
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RESUMO

A rotulagem de alimentos é a principal forma de comunicação entre produto e consumidor. Um levantamento de dados feito pelo Ministério da 
Saúde, em 2008, mostra que 70% da população tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos; logo tais informações precisam ser claras e de fácil 
compreensão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é uma autarquia do Ministério da Saúde responsável pela legislação que 
regulamenta a rotulagem de alimentos no Brasil. As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) referentes à rotulagem de alimentos industrializados 
são a RDC 259/2002, 359/2003, RDC 360/2003 e RDC 54/2012. O objetivo do presente estudo foi comparar as porções mencionadas nos rótulos 
de alimentos industrializados ultraprocessados salgados e congelados com as porções de referência da legislação de rotulagem nutricional; 
analisar se a gramatura das porções indicadas no rótulo estavam de acordo com a expressa na mesma legislação e verificar se nos rótulos desses 
alimentos constava a indicação da porção em medida caseira em relação ao peso e a medida caseira de referência. Foram analisadas embalagens 
de 175 produtos de 62 marcas diferentes. Os critérios de inclusão foram alimentos ultraprocessados, isto é, produtos alimentícios constituídos 
parcial ou totalmente a partir de substâncias extraídas de outros alimentos. Foram excluídos preparações doces, produtos que se apresentem na 
forma líquida e alimentos desidratados e / ou misturados que requerem reconstituição pela adição de outros ingredientes. Todos os produtos 
podem ser classificados no nível 4, grupo VIII, que classifica os alimentos de acordo com as suas similaridades a fim de determinar o tamanho 
médio da porção. Alimentos com alta densidade energética estão no nível 4; os molhos, temperos prontos, caldo, sopas e pratos preparados estão 
no grupo VIII. Identificou-se irregularidade na declaração do valor energético da porção em 18 embalagens; outras 18 estavam em desacordo 
quanto a medida caseira e 5 estavam em desacordo com a legislação em ambos os itens. Após análise de dados foi possível observar que 79% das 
embalagens analisadas estavam de acordo com legislação; porém, além das inadequações quanto a declaração da medida caseira equivalente a 
porção e do valor energético, havia também informações expressas de maneira confusa, dificultando o entendimento do consumidor. Desta 
forma, as informações expressas nos rótulos dos alimentos são de fundamental importância, não somente aos consumidores no momento da 
compra, como também aos profissionais de saúde que os orientam nas escolhas alimentares para a composição da dieta.
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RESUMO

Os efeitos profiláticos e terapêuticos das bactérias láticas vêm sendo estudado desde o início do século passado, quando surgiu a teoria sobre o 
prolongamento da vida por meio do consumo regular de leite fermentado a base de Kefir. Desde então, pesquisas vêm sendo feitas avaliando o 
papel do consumo de micro-organismos probióticos na frequência de doenças em diversos modelos experimentais, porém, estudos demonstram 
que o Kefir possui álcool provido da sua fermentação, e pensando no consumidor que faz uso diariamente, é importante que seja um alimento 
sem risco a saúde do mesmo. Assim o objetivo deste estudo foi investigar a presença de álcool no produto derivado de Kefir. Trata-se de um 
estudo qualitativo, onde foram elaboradas cinco formulações de leite com Kefir, sendo que, após inoculação dos grãos de Kefir de mesma origem 
no leite integral UHT 3% de gordura, em proporção iguais e incubado em temperatura ambiente, foi realizado análise físico-químicas das amostras 
em tempos de 12, 24, 36, 48 horas e 7 dias. Foi analisado a presença de álcool na fermentação em cada uma das amostras. As análises qualitativas 
da pesquisa do álcool etílico foram realizadas no laboratório de análises LABCAL, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Santa Catarina, de acordo com a metodologia descrita na instrução normativa nº 68 do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (2006). Foi realizado em ambas as análises duplicata sendo limite de detecção de sensibilidade do álcool etílico 0,1%.  Os 
resultados obtidos indicaram que as amostras após as análises físico-químicas do leite integral foram classificadas como negativas para a presença 
de álcool nas análises de 12, 24, 36 e 48 horas. Pode-se observar ainda, que ao longo do processo de fermentação foi observado um valor positivo 
de álcool para a amostra de fermentado de Kefir com 7 dias. Tendo em conta todos os resultados, conclui-se que, em termos gerais, o fermentado 
de Kefir de até 48 horas demonstrou ser o mais indicado para todos os consumidores por não conter álcool em sua composição.
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RESUMO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) teve sua origem no início da década de 40, com o objetivo proporcionar uma alimentação 
adequada no ambiente escolar.  O PNAE visa a suprir, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais dos escolares durante a permanência na 
escola. Uma boa alimentação é essencial para o crescimento saudável em qualquer fase da vida, principalmente durante a fase de 
desenvolvimento da criança em idade escolar. A alimentação escolar substitui uma refeição e se torna até a principal refeição diária para muitas 
crianças, onde as famílias não possuem poder aquisitivo para ter uma boa alimentação.  O PNAE visa limitar a oferta e o consumo de alimentos 
processados e de baixo valor nutricional, ricos em açúcar, gordura e sal, estabelece um limite para aquisição de alimentos enlatados, embutidos, 
doces, alimentos compostos, preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados e proíbe a aquisição de bebidas 
com baixo valor nutricional promovendo a educação, a saúde e a melhor qualidade de vida dos alunos. A análise da alimentação é um processo 
muito importante no contexto escolar, neste sentido esse estudo poderá contribuir para avaliar o cardápio de forma quantitativa mostrando 
através dos valores de referência onde a alimentação está deficiente ou em excesso de nutrientes.  O presente trabalho foi realizado em uma 
escola do ensino fundamental da rede municipal de Miranda do Norte-MA, onde contém 150 alunos que estudam no turno vespertino de idades 
entre 11 a 14 anos, tratou-se de um estudo transversal e quantitativo sobre a análise da alimentação escolar oferecida aos alunos na unidade 
escolar, durante o período de agosto a novembro de 2014, para avaliar o percentual de atendimento. Utilizou-se o cardápio de uma semana da 
escola onde foram verificadas as preparações que foram separadas por porções individualmente em cada dia da semana, a partir do per capita 
(quantidade em gramas) de cada alimento, o cálculo foi feito considerando os valores de cada alimento indicados na Tabela para Avaliação 
Alimentar em Medidas Caseiras 5º edição, onde os nutrientes são calculados por 100g de cada alimento, foi calculado o teor de energia, 
macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) e dos micronutrientes (cálcio e ferro) nessa alimentação. Após calcular todo o cardápio foram 
somados todos os valores de energia, macronutrientes (carboidrato, proteína, lipídeo) e micronutrientes (ferro e cálcio) de cada semana. Logo 
após, os resultados foram comparados com os parâmetros determinados pelo PNAE segundo a resolução 38, de 16 de julho de 2009 do FNDE, os 
quais são: 435kcal de energia; 70,7g de carboidrato; 13,6g de proteína; 10,9g de lipídeo; 260mg de cálcio e 2,1mg de ferro, na tabela por título: 
manual de alimentação do adolescente, contidos no Manual de Orientação para Alimentação Escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (2012). Foi constatado que o cardápio semanal oferecido pela escola não atingiu as metas do 
PNAE, uma vez que, na segunda-feira os valores de energia, CHO, PTN, LIP e cálcio encontraram-se muito abaixo da meta, já para ferro o valor 
estava acima do recomendado, já na terça-feira todos os valores encontrados estavam abaixo dos valores de referência, na quarta-feira os valores 
calculados no cardápio escolar não estavam de acordo com o previsto pelo PNAE estando todos abaixo do valor proposto no programa, na quinta-
feira os valores de energia, CHO, PTN e Fe encontraram-se acima da meta do PNAE, já os valores de LIP e Ca encontraram-se abaixo do 
recomendado e por ultimo na sexta-feira energia, CHO, PTN, LIP e Ca estavam abaixo do valor de referência, Na idade escolar é importante dar 
atenção às deficiências, dentre elas está a deficiência de ferro conhecida como anemia ferropriva que compromete o aprendizado do escolar e 
prejudica a resposta imunológica, e a deficiência do cálcio que pode leva-los a prejuízos futuros.
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RESUMO

A alimentação constitui-se em um elemento vital à sobrevivência dos seres humanos, já que supre as necessidades nutricionais e energéticas tão 
necessárias à vida. A interferência da escolha alimentar da população decorre de alguns fatores como o sabor, preço, cultura, entre outros, o que 
se converte num verdadeiro desafio aos profissionais do ramo da alimentação que precisa agregá-los para obterem maior satisfação dos clientes. 
A preocupação crescente dos indivíduos com a saúde e a qualidade de vida tem buscado cada vez mais equilibrar a sua alimentação e para isso 
tem consumido mais produtos enquadrados no rol dos vegetarianos por serem saudáveis e menos calóricos. O trabalho teve como objetivo a 
avaliação qualitativamente das preparações do cardápio de um restaurante vegetariano localizado em São Luís - MA. Tratou-se de uma 
investigação documental, de caráter descritivo e qualitativo. Foram analisados os cardápios de um restaurante que trabalha com cardápios 
vegetarianos, supervisionado por nutricionista, aberto ao público e fornece almoço, em média de 100 a 150 refeições diárias. A pesquisa realizou-
se em cardápios do almoço dos dias úteis de segunda-feira à sexta-feira, durante o mês de outubro de 2015. A amostra foi constituída por 20 
cardápios e a avaliação realizada através do método Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Os cardápios analisados tiveram 
100% de hortaliças, leguminosas e de alimentos integrais, 30% de enlatados e conserva, 100% cores iguais e alimentos sulfurados e ausência total 
de embutidos. A análise permitiu concluir que o cardápio fornece alimentos saudáveis, com boa quantidade de hortaliças, leguminosas, alimentos 
integrais, pois se fez presente em todos os cardápios, contudo alimentos sulfurados e monotonia foram observados no local de estudo. As 
refeições devem, ainda, garantir um nível sensorial que estimule o seu consumo por meio de combinações apropriadas e diversidade de escolhas. 
Desta forma, constata-se que a análise das refeições através do método da AQPC permite a observação simultânea tanto dos aspectos nutricionais 
e sensoriais envolvidos em cada preparação e que auxiliam na garantia do seu equilíbrio nutricional, quanto na identificação de incompatibilidades 
nas preparações, de forma a se implementar modificações que resultem em um cardápio mais variado e atrativo.
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RESUMO

A neoplasia da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, o conhecimento desta patologia assim como a 
terapêutica associada é de suma importância para a otimização do tratamento. Devido aos danos provocados pela terapia oncológica, o estado 
nutricional apresenta grande importância, pois muitas vezes os pacientes apresentam deficiências nutricionais que interferem na qualidade de vida 
após o tratamento. Alterações no estado nutricional e padrão alimentar são frequentemente citados em pacientes com câncer, estando presentes 
em todas as fases da doença, acarretados pelos incômodos e alterações fisiológicas decorrentes do tratamento. Nesse sentido, o presente 
trabalho objetivou avaliar o estado nutricional de mulheres com câncer de mama após tratamento antineoplásico. A metodologia consistiu na 
avaliação de 62 pacientes quanto ao seu estado nutricional (peso, altura, índice de massa corporal - IMC e circunferência da cintura - CC). Trata-se 
de um estudo transversal, do tipo exploratório e desenvolvido com abordagem quantitativa. Os dados foram tabulados na planilha de Microsoft 
Word Excell®. Todas as voluntárias participavam de um grupo de apoio localizado no Centro Regional Integrado de Oncologia – CRIO e assinaram 
um termo de consentimento de livre e esclarecido (TCLE). Tinham entre 34 e 78 anos de idade e todas curadas do câncer de mama. Foi 
determinado o estado nutricional de cada entrevistada e utilizado como parâmetro o índice de massa corpórea (IMC), definido pela relação 
peso/altura² (Kg/m²), sendo adotada a classificação da World Health Organization (WHO). O peso e a altura foram obtidos com auxílio de uma 
balança antropométrica mecânica, da própria instituição, com capacidade de 150 Kg. O peso habitual (antes do tratamento) também foi indagado 
e confrontado com o peso atual para verificar perda ou ganho de peso. Os resultados alcançados até o momento demonstraram que a média de 
IMC da amostra foi de 27,73kg/m² (indicativo de Sobrepeso) e Circunferência da cintura foi de 90,33cm (indicador de risco de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares). O sobrepeso foi presente em 40,32% das pacientes, seguido de eutrofia em 33,87%, de obesidade em 22,58% das 
pacientes, e a desnutrição em 3,23%. Em suma, conclui-se que houve predomínio de sobrepeso nas mulheres avaliadas sugerindo que o aumento 
do consumo alimentar pode ter relação com riscos cardiovasculares em sobreviventes de câncer de mama após tratamento quimioterápico. Neste 
contexto, ressalta-se a importância de ações educativas dirigidas a todas as sobreviventes de câncer de mama, além de novas abordagens para 
elucidar os possíveis fatores de riscos nessas pacientes.
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RESUMO

O envelhecimento não ocorre igualmente em todo ser humano, contudo, com o avançar da idade todos necessitam de atenção e cuidados 
específicos para que isso ocorra de forma saudável. Pois, envelhecer não é sinônimo de adoecer. O processo de envelhecer apresenta aspectos 
peculiares que podem comprometer o estado nutricional. Estes podem ser atribuídos às alterações fisiológicas, com as que ocorrem no paladar e 
olfato, a disfagia, dificuldade de locomoção e desorientação, que podem dificultar tarefas simples como a capacidade de obter, preparar e levar o 
alimento à boca, causando problemas nutricionais. Somadas a essas alterações, podem ocorrer à presença de doenças crônico-degenerativas, tais 
como as cardiovasculares, osteoporose, diabetes mellitus e doenças pulmonares crônicas, bem como o uso prolongado de medicamentos, que 
muitas vezes podem interagir com os nutrientes. As alterações fisiológicas mencionadas interferem no apetite, consumo e absorção dos 
alimentos, tornando difícil a manutenção de um bom estado nutricional. Sendo o envelhecimento uma fase onde ocorrem alterações no sistema 
fisiológico e metabólico do organismo, que acomete o idoso com doenças crônicas degenerativas e a diminuição das atividades individuais e 
conseqüentemente a desnutrição, o presente estudo teve como objetivo classificar o risco de desnutrição em idosos institucionalizados em casa 
de repouso. Pesquisa de caráter quantitativo, descritivo e explicativo, foi realizada em uma instituição filantrópica, no município de Fortaleza -
Ceará, com a participação de trinta idosas, com idade entre 59 a 98 anos, com residência permanente, as entrevistas ocorreram no salão de visita 
da instituição. A coleta de dados foi obtida através da Mini Avaliação Nutricional (MNA) – Versão Reduzida, composta por dois descritores 
classificados por F1 e F2. O primeiro descritor F1 engloba seis questões sobre perda de apetite, perda de peso nos últimos três meses, mobilidade, 
problemas psicológicos e o cálculo do peso e altura classificados pelo IMC e o segundo descritor F2 composto pela circunferência da panturrilha 
que só se faz necessário seu preenchimento caso o calculo do IMC não seja possível. Finalizando com a soma dos escores, com uma pontuação 
especifica para o estado nutricional normal, para risco de desnutrição e desnutrido. Os resultados obtidos com uma porcentagem distribuída 
dentro do total de 30 idosas, mostrou um  valor 20 % para idosas eutroficas,  9.0 % para risco e 1.0% para desnutrição. Conclui-se com os dados 
obtidos que o perfil das idosas residentes na instituição encontrava-se com um valor não considerável de somente um por cento para desnutrido e 
com um valor quantitativo significante para eutrofia, ressaltando-se que o maior valor encontrado para eutrofia é decorrente do bom 
atendimento e dos cuidados que as idosas recebem, e pelo bom acompanhamento individual de cada uma,  sendo que a maior parte delas ficam 
sobe os cuidados de um cuidador, bem como acompanhamento médico, e entretenimento como forma de lazer e ocupação para as  idosas.
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RESUMO

Diante da competitividade do mercado nos dias atuais, é necessário que as indústrias produtoras de gelados comestíveis invistam cada vez mais na 
preparação de produtos com maior qualidade, visando garantia de satisfação e segurança do consumidor. O envolvimento de sorvetes na 
transmissão de doenças é demonstrado, com frequência, em países onde um controle rigoroso de alimentos era realizado. A presença de 
contaminantes constitui hoje, um dos grandes problemas para a indústria, causando a perda do produto em função das alterações de sabor, cor e 
também estufamento de embalagens nas prateleiras refrigeradas de comercialização. Acredita-se que as indústrias produtoras de gelados 
comestíveis cumprem todos os critérios pré-estabelecidos pela Legislação RDC nº 267, de 25 de setembro de 2003 em relação às boas práticas de 
fabricação, aplicando e fazendo cumprir todas as etapas para que se obtenha um produto final inócuo do ponto de vista higiênico-sanitário. É 
importante lembrar que quanto maior for a população de bactérias coliformes mais deficiente terão sido as condições de higiene e de 
processamento do sorvete e, consequentemente, menor será a vida útil deste produto e maiores os riscos à saúde dos consumidores. Este estudo 
foi do tipo transversal e teve como objetivo avaliar as boas práticas de fabricação em duas indústrias produtoras de gelados comestíveis (picolés), 
localizadas em Salvador e Lauro de Freitas. Foi desenvolvido em duas indústrias (A e B) produtoras de gelados comestíveis. Formatou-se como 
instrumento de coleta uma lista de checagem baseada na RDC nº 267 de 26 de setembro de 2003, subdividida em 3 blocos que tratam das: 
edificações e instalações, processamento dos gelados comestíveis, documentação e registro.   A indústria A foi classificada como de alto risco 
quando não atingiu 100% de adequação dos itens referente à pasteurização e ao controle de potabilidade da água. Enquanto a indústria B obteve 
a classificação como de baixo risco quando alcançou 100% dos itens citados anteriormente. Com base nos resultados encontrados conclui-se que a 
indústria B cumpre com todos os critérios pré estabelecido pela legislação RDC nº 267, de 25 de setembro de 2003 em relação às boas práticas de 
fabricação, aplicando todas as etapas para que se obtenha um produto final inócuo do ponto de vista higiênico-sanitário. Enquanto a Indústria A 
durante a avaliação foi evidenciado o não cumprimento critérios referentes à pasteurização e a potabilidade da água, classificando-a desta forma 
como uma indústria de alto risco. Sugere-se a indústria A um controle mais rigoroso na pasteurização e nos itens referentes ao abastecimento de 
água.  Desta forma observa-se que nem sempre o fato da indústria ser de grande porte, ela vai ser superior a de pequeno porte do ponto de vista 
higiênicosanitário. Concluiu-se que a indústria B cumpre com todos os critérios pré estabelecido pela legislação em relação às BPFs. Sugere-se a 
indústria A um controle mais rigoroso na pasteurização e nos itens referentes ao abastecimento de água.
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Título: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DO CARDÁPIO DE UM RESTAURANTE POPULAR EM SÃO LUÍS- MA 391

RESUMO

O método AQPC é um instrumento usado para auxiliar o nutricionista na elaboração de cardápios mais atrativos, saborosos e nutricionalmente 
mais adequados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das preparações do cardápio da Unidade de Alimentação e Nutrição de um 
restaurante popular em São Luís- MA, através do método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Trata-se de um estudo 
descritivo observacional e de abordagem qualitativa da Unidade de Alimentação e Nutrição de um restaurante popular em São Luís- MA, baseado 
no método AQPC, totalizando 20 dias. A UAN analisada é terceirizada, coordenada por dois nutricionistas que estão diariamente no local de 
preparação das refeições. Os cardápios são elaborados trimestralmente por profissionais da Contratante e todas as preparações são porcionadas 
por copeiras treinadas. Fornece 1000 refeições/dia no almoço, e 1000 sopas/dia no jantar, sendo alvo deste estudo apenas as preparações 
distribuídas durante o almoço. Essas preparações são de padrão popular, sendo constante a presença de arroz, feijão, uma guarnição, uma opção 
de proteína, uma salada, uma sobremesa e as sextas-feiras o Restaurante Popular oferece feijoada como prato opcional. O cardápio foi analisado a 
partir do número de ocorrência diária das preparações de acordo com cada critério. Em seguida, foi contabilizado o número de dias em que houve 
a ocorrência de cada item e, posteriormente, calculou-se a porcentagem de cada critério em todos os dias de avaliação. Foi utilizado como banco 
de dados o software Microsoft Excel®. Verificou-se a baixa ocorrência de alimentos folhosos (30%). Houve monotonia de cores em 70% dos dias. 
Foram ofertadas frutas como sobremesa em 60% e doces em 40% dos dias analisados. Fritura isoladamente apareceu em 10% e fritura e doce no 
mesmo dia em apenas 5% dos dias avaliados. Pôde-se concluir que o método AQPC é uma excelente ferramenta para analisar a qualidade das 
preparações. Observou-se que a oferta de frutas, doce, fritura e doce presente no mesmo dia em que foi oferecido fritura, encontraram-se dentro 
dos padrões adequados, no entanto, o teor de enxofre encontrou-se muito acima do recomendado. Além disso, sugere-se a adequação das cores 
nas preparações e o aumento da frequência de folhosos nas saladas.  Em vista disso, recomenda-se que sejam revisadas as maneiras de 
elaboração dos cardápios, para fazerem as adequações necessárias, objetivando mais qualidade sensorial e nutricional das refeições servidas na 
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RESUMO

Hancornia speciosa pertence à família Apocynacea e é conhecida como mangaba. É uma fruta nativa do Brasil e existe nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste, Norte e Nordeste nas áreas do cerrado e caatinga. Com potencial para o aproveitamento variado, seus frutos apresentam valor comercial 
significativo. Seu maior uso é por meio de processamento de polpa congelada, suco engarrafado, sorvete, doce, licor e geleia, xarope, compotas, 
vinho, vinagre, além do consumo in natura. O presente estudo objetiva caracterizar valor energético e seu teor de proteínas, vitaminas, fibras, 
cinzas e umidade dentre outras analise físico-química. Os frutos foram adquiridos congelados. Após seu descongelamento os frutos foram 
selecionados e despolpados manualmente, sendo homogeneizado em liquidificador. As sementes foram secas em estufa á 105 °C durante 4 horas, 
as mesmas foram descascadas e trituradas em seguida. Na caracterização físico-química, as análises da polpa e sementes foram realizadas em 
triplicata conforme as seguintes metodologias, para as análises de umidade, cinzas, lipídeos, acidez, sólidos solúveis, amido e fibras utilizou-se 
metodologia proposta nas normas do Instituto Adolfo Lutz, para as análises de açucares redutores e totais, Vitamina C, Cálcio, Ferro e Fósforo 
metodologia proposta pelo AOAC. Da polpa in natura obtivemos os seguintes resultados: Umidade 78,82%, cinzas 0,36 %, Lipídeos 2,60%, Acidez 
1,65%, Cálcio 0,03 mg/100g, Ferro 0,0765 mg/100g, Fosforo 1,20 mg/100g, Vitamina C 305,51 mg/100g, Açucares redutores 11,49%, Açucares não 
redutores 26,84%, Fibras 0,56 %, Amido 12,22%. Para as sementes obtivemos os seguintes resultados: Umidade 23,74 %, Cinzas 2,77%, Lipídeos 
10,12 %, Ferro 0,2517 mg/100g, Fosforo 14,42 mg/100g, Cálcio 0,11 mg/100g. Podemos observar que tanto a polpa quanto a semente da 
mangaba possui valor nutricional relevante, o que justifica o o amplo uso da polpa de mangaba na indústria. Em relação a semente sugerimos 
trabalhos futuros para utilização adequada da mesma como forma de alimentos humano ou animal.
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RESUMO

A junça (Cyperus esculentus), conhecida também por tiririca, junco e chufa. É uma planta gramínea, com aspecto de capim que se desenvolve 
tanto em solos arenosos e principalmente em solos úmidos, às margens de rios, onde possuem facilidade em alastrar-se. Nos seus rizomas 
subterrâneos estão os tubérculos, a parte mais importante da planta onde se concentram todos os seus substratos, sendo eles o alvo dessa 
pesquisa. No Maranhão encontra-se a junça, com frequência, nas ruas de São Luís, vendidas por ambulantes, seca e embalada em saquinhos. No 
estado os tubérculos da junça são produzidos em solos arenosos, tendo exemplo os municípios de Morros, Tutóia e Barra do Corda. Objetivou-se 
neste estudo a caracterização nutricional da junça cultivada em solo maranhense através de análises físico-químicas e compará-la com outros 
trabalhos descritos na literatura. O tipo de estudo é transversal, de caráter experimental e descritivo. A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Análise Físico-Química do Pavilhão Tecnológico da Universidade Federal do Maranhão e Laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade 
Estácio de São Luís, sendo realizadas em triplicatas. Foram utilizadas amostras de junça in natura, adquiridas no mercado informal da cidade de 
São Luís – MA, provenientes da cidade de Morros-MA. Para as análises, selecionaram-se os tubérculos observando suas características 
organolépticas (cor, odor e textura), em seguida foram lavados, cortados e triturados. A estes se juntou, para cada 100g, 200mL de água destilada. 
As análises físico-químicas foram realizadas segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz e conforme preconiza a Association of Official 
Analytical Chemists (AOAC), todas em triplicata, aplicando-se ao conjunto de dados a análise estatística convencional (Teste t de Student) com 
coeficiente de probabilidade a 95%. Para a análise de proteína utilizou-se o método de Kjeldahl e para a análise de lipídeos, o método de Soxhlet 
(descritos pela AOAC). O valor calórico foi calculado pela soma dos resultados da multiplicação dos fatores de conversão (9,0) para lipídeos e (4,0) 
para proteínas e carboidratos (descritos pelo Adolfo Lutz). Os resultados mostraram que o tubérculo da junça in natura são ricos em carboidratos 
(46,80%), lipídios (16,15%), proteínas (2,50%), cinzas (1,30%), umidade (33,20%) e seu valor calórico para 100g do tubérculo apresentou valor de 
342,5kcal. De acordo com os resultados, a junça (Cyperus esculentus L.) como tubérculo comestível, apresentou excelentes resultados, apontando 
a presença de elevados teores de macronutrientes importantes (como os carboidratos e lipídeos), sendo considerada, portanto, de importância 
nutricional. O alto teor de carboidratos (46,80 ± 0,09%) a classifica como um alimento energético garantindo ao organismo energia para 
manutenção corporal. Dentro do percentual de carboidratos foi apontado um valor de 26,65% de amido, ingrediente importante na fabricação de 
produtos alimentícios. O tubérculo apresentou uma boa quantidade de lipídeo (16,15 ± 0,05%), nutriente responsável por armazenar energia, os 
valores de proteína e cinzas foram baixos. Foi constatada uma elevada porcentagem de umidade (33,20 ± 0,07%), muito importante, porque da 
umidade depende a melhor ou pior preservação do material e pelo fato da água ser uma substância muito abundante na natureza e ser 
indispensável para manter os processos biológicos. Por possuir valor calórico (342,55 ± 0,11 Kcal/100g) e nutrientes importantes a junça pode ser 
utilizada para fins nutricionais.
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RESUMO

Os distúrbios de conduta alimentar ocorrem em todo o mundo são graves e apresentam muitos fatores que influenciam o aumento de sua 
prevalência. Apresentam um prognóstico ruim e o tratamento desses distúrbios de conduta alimentar estão associados à altos custos para os 
sistemas de saúde.  Os estudantes do curso de Educação Física muitas vezes apresentam um estilo de vida saudável, praticam exercícios físicos 
regularmente e possuem uma alimentação restrita. Pesquisas apontam para a necessidade de identificar a presença de distúrbios alimentares 
nessa população. Geralmente, o perfil dos portadores de transtornos alimentares é: adolescentes do sexo feminino, raça branca, e alto nível sócio 
econômico cultural. Porém, o que se tem observado, é que esse grupo é cada vez mais heterogêneo, sendo realizado diagnóstico em pré-
adolescentes e adolescentes do sexo masculino, raça negra e nível sócio econômico cultural baixo. Essa pesquisa pode contribuir para a formação 
de profissionais conscientes, saudáveis e aptos a transmitir uma educação que promova qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi analisar a 
predisposição à distúrbios de conduta alimentar, por meio da aplicação do Eating Attitudes Test (EAT-26) e comparar essa predisposição entre os 
homens e mulheres em graduandos da educação física do Centro Universitário de Belo Horizonte (FESBH). Trata-se de um estudo de corte 
transversal, conduzido no FESBH foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UNESA (CEP: CAAE 46268615.4.0000.5284). Como critério de 
inclusão a idade pré-estabelecida foi entre 18 e 24 anos. O método de investigação aplicado foi o questionário autoaplicável EAT-26. O EAT-26 é 
um dos instrumentos mais utilizados atualmente, favorecendo a precocidade diagnóstica, evitando a evolução da doença. Para comparação das 
variáveis com distribuição normal foi usado o teste t independente e para as variáveis sem distribuição normal Mann-Whitney e para a 
comparação das frequências entre os grupos foi utilizado o qui-quadrado e o teste exato de Fisher. A amostra foi composta por 117 voluntários 
com idade média de 21 anos, IMC médio de 23,5 ± 3,1 kg/cm². 72 (61,5%) eram homens em sua maioria estróficos 77(65,8%), matriculados no 
turno da manhã e 46 (39,3 %) cursavam o primeiro período do curso. Do total da amostra 35 (29,9%) apresentaram um escore ≥ 21 no EAT-26 
sugestivo de predisposição alimentar. Na comparação entre os grupos (homens e mulheres) houve diferença significativa na média de idade e a 
amostra foi homogenia em relação ao IMC e aos períodos de graduação cursados. Quando foi feita a comparação entre os grupos masculino e 
feminino do escore total do questionário EAT-26 houve diferença estatística significativa, mas quando categorizado em presença e ausência de 
distúrbio alimentar usando o ponto de corte ≥ 21, essa diferença não foi significativa entre os grupos masculino e feminino. A presença de quase 
30% de possíveis distúrbios de conduta alimentar aponta para a necessidade de investigação mais aprofundada dos estudantes de Educação Física 
da FESBH.  Diferente do que tem sido apontado em pesquisas anteriores, não houve diferença estatística significativa entre homens e mulheres em 
relação a presença de distúrbio alimentares o que reforça uma necessidade de atenção a esses dois grupos e uma necessidade de conhecer melhor 
o perfil dessa população.
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RESUMO

O Brasil é um dos países ricos pela sua diversidade de recursos naturais, sendo ainda, um dos maiores reservatórios de plantas nativas do mundo. 
As principais sementes comestíveis nativas comercializadas no Brasil são a castanha de caju (Anarcadium occidentale L.) e a castanha do Pará ou 
castanha do Brasil (Bertholletia excelsa Kunth). No entanto, as florestas brasileiras possuem outras espécies nativas cujos frutos e sementes 
podem ser utilizados como fontes de nutrientes, sendo, portanto, de extrema importância o estudo destas novas fontes alternativas de alimentos. 
Na região meio-norte do Brasil ou Nordeste Ocidental, representado pelos estados do Piauí e Maranhão, algumas espécies ainda são pouco 
conhecidas, mas que apresentam potencialidades para o mercado de amêndoas. Dentre essas, menciona-se a sapucaia (Lecythis pisonis Cambess.) 
conhecida e utilizada pelas populações locais. Este trabalho teve como objetivo avaliar a composição química das amêndoas do fruto da sapucaia. 
Os frutos foram colhidos no período de safra, proveniente da cidade de Santa Helena localizada na baixada maranhense, transportados para o 
Laboratório de Bromatologia da Faculdade Estácio de São Luís – MA, onde foram selecionados. Em seguida, estas foram homogeneizadas em 
processador de alimentos e submetidas à análise físico-química em triplicata. A composição centesimal revelou 7,37% de lipídios; 5,66% de 
proteínas e observou-se que a proteína obteve maior teor comparado com os resultados dos outros nutrientes da composição centesimal. 
Segundo a literatura o valor nutricional é característico de cada fruto, cujo resultado deve-se provavelmente aos diferentes estágios de maturação 
dos frutos no momento da coleta, clima das diferentes regiões, característica do solo e/ou coletas do protocolo analítico utilizado para a 
determinação destes. Foi verificado 3,16% de carboidratos; 0,83% de cinzas e 81,28% de umidade. Alguns estudos realizados sobre a composição 
nutricional desta espécie sugerem que ela possa ser empregada na alimentação humana em substituição às castanhas já comumente utilizadas. 
Comparados com os resultados obtidos neste estudo, as amêndoas da sapucaia possuem um valor calórico inferior ao da castanha de caju (574 
kcal) e castanha do Brasil (654 Kcal). As amêndoas da fruta em analise apresentaram elevados teores de proteínas, lipídeos e baixo teor de 
carboidrato, portanto podendo constituir-se em uma boa fonte energético-proteica para dieta alimentar de populações carentes, visto que ser 
mais cultivada em pomares nas cidades do interior do estado e consumida pela população que lá reside.
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RESUMO

Nos últimos anos observa-se o crescimento excessivo do consumo de alimentos industrializados fora do domicílio. Para garantir a segurança dos 
alimentos oferecidos, é necessária a implantação das boas práticas, procedimentos padronizados que devem ser adotados com o objetivo de 
evitar a contaminação por alimentos. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as condições higiênico-sanitárias em um restaurante de estilo fast 
food em Fortaleza-CE. Estudo quantitativo, abordagem descritiva e do tipo transversal. A pesquisa foi realizado em um restaurante estilo fast-food 
localizada no shopping center da cidade de Fortaleza-CE. O estudo envolveu um período de 45 dias para a coleta de dados, de agosto a setembro 
de 2015. Foi utilizado na pesquisa o check-list, instrumento de verificação da RDC 275 de 21 de outubro de 2002 do Ministério da Saúde. As opções 
de respostas para, o preenchimento do check list foram: conforme, não conforme e não aplicável. O check list abordou as seguintes dimensões: 
recursos humanos; condições ambientais; instalações, edificações e saneamentos; equipamentos; sanitização; rotulagem de embalagem; controle 
de qualidade e produção de alimentos. Após a aplicação do check list, os dados foram trabalhados em freqüência simples através da análise do 
percentual de conformidades e não conformidades. Os itens analisados nos recursos humanos tiveram uma participação de 8,6% do total de itens 
avaliados em relação a essas dimensões, somente 2,9% estavam em conformidade com a legislação vigentes e 5,8% de não-conformidades. Essas 
não-conformidades foram referentes à higienização incorreta das mãos antes do uso de luvas e modo geral. Os uniformes estavam inadequados e 
os EPIS eram usados de forma incorreta visado somente a proteção do manipulador e não como barreira para a contaminação dos alimentos. As 
luvas de borracha também utilizadas de forma incorreta ou não são utilizadas. O item condições ambientais somente 1,4 % do total, uma vez que 
esta dimensão é estruturada apenas em relação a localização a empresa e seus arredores, o resultado ficou dividido em 50%de conformidades e 
50% de não-conformidade. Os itens, instalações, edificações e saneamentos tiveram uma participação de 29,5% do total de itens avaliados em 
relação a essas dimensões, somente 12,0% estavam conforme com a legislação vigente e 16,5% de não conformidade. Essas não conformidades 
foram referentes aos pisos que não se encontravam em bom estado de conservação. Em relação aos ralos se encontravam em locais de difícil 
acesso para limpeza e desinfecção do restaurante; os encanamentos se encontravam em estado insatisfatório devido a presença de infiltrações. 
Os itens analisados referentes a sanitização tiveram 12,2% no total de participação, onde consta que 4,3% não conforme e 7,9% está de acordo 
com a legislação vigente.  Os itens analisados em relação a produção de alimentos tiveram uma participação de 37,4% do total de itens, o que 
podemos constatar que 9,4% dos 37,4%, se apresenta em estado de não conformidade, em relação as conformidades foram constatadas que 
28,1% está de acordo com a legislação vigente. Os itens relacionados ao controle de qualidade tiveram uma participação de 1,6% do total, onde 
todos se apresentaram conforme coma legislação vigente. Os itens analisados de rotulagem tiveram uma participação no total de 3,6%, onde 
consta conformidade no valor de 2,9% e não conformidade 0,7%. Os itens referentes aos equipamentos obtiveram uma participação no total de 
3,0%, onde o mesmo se encontra de acordo com a legislação vigente. Concluiu-se que o restaurante em questão mostra uma deficiência 
principalmente nos itens que se referem as instalações, edificações e saneamento, não atendendo assim a legislação vigente no país no que diz 
respeito às condições higiênico-sanitárias do estabelecimento.
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RESUMO

O desenvolvimento econômico e as necessidades de se enquadrar no mercado atual trouxeram mudanças no perfil alimentar da comunidade. As 
refeições realizadas fora do domicílio vêm aumentando em razão das dificuldades impostas pelos longos deslocamentos e pelas jornadas de 
trabalho extensas, fazendo com que os serviços de alimentação se tornem uma alternativa para a realização da refeição. Nesse contexto as 
comidas de rua constituem uma opção de alimentação rápida para os consumidores, contudo representam importante fonte de veiculação de 
doenças de origem alimentar, uma vez que nem sempre são preparadas em condições adequadas para o consumo. O objetivo do trabalho foi 
avaliar as condições higiênico-sanitárias do comércio ambulante em São Luís - MA. Foi realizado um estudo observacional descritivo, no período de 
julho a setembro de 2014. Foram estudados 10 pontos de comercialização de alimentos no centro da cidade de São Luís – MA. Os dados foram 
coletados através de um checklist com perguntas referentes a pontos essências para a manutenção das condições higiênico-sanitárias, tais como: 
higiene pessoal do ambulante, utensílios, equipamentos e carrinhos, manipulação dos alimentos e condições ambientais, tendo como base a 
Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 275, de 21 de outubro de 2002. A interpretação dos questionários se deu através de respostas: 
Conforme (C) e Não conforme (NC). Na determinação dos resultados foi utilizado a metodologia de especifica para a classificação dos locais de 
venda. Analisando os resultados alcançados, observou-se que 30% dos pontos de venda foram considerados regulares e 70% como ruins, nenhuma 
atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação para a garantia da produção de alimentos seguros. Considerando o alto grau de não 
conformidades constatado e a falta de conhecimento dos vendedores ambulantes sobre a forma correta de comercialização dos produtos 
alimentícios concluiu-se pela necessidade de investimentos por parte dos estabelecimentos e dos órgãos públicos no sentido de adequar e atender 
as exigências da legislação brasileira com os objetivos de melhorar a qualidade dos serviços e produtos, além de proteger a saúde do consumidor.
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RESUMO

Avaliar a qualidade microbiológica e adequação das informações contidas nos rótulos de alimentos minimamente processados prontos para o 
consumo comercializados na Grande Florianópolis, SC. Foram coletadas 48 amostras de alimentos minimamente processados prontos para o 
consumo, sendo 12 de cada alimento: salada de frutas, salada mista de vegetais, alface, e tempero verde picado, as quais foram adquiridas na 
Grande Florianópolis, entre setembro de 2014 e agosto de 2015. Todas amostras tiveram a temperatura verificada com termômetro digital in loco, 
e foram transportadas em caixas isotérmicas até o laboratório de Microbiologia, onde foram realizadas as análises de Contagem total de bactérias 
mesófilas, seguindo o método descrito no American Public Health, 2001. Os rótulos foram analisados quanto a adequação a legislação vigente. 
Avaliando a contagem total de bactérias mesófilas, foi observado um grande percentual de amostras com contagens elevadas, especialmente em 
relação as hortaliças tempero verde picado e salada mista. Mais de um terço das amostras analisadas neste estudo já poderiam ser consideradas 
deterioradas, visto que apresentavam contagem de bactérias mesófilas acima de 1 milhão UFC/g, mesmo estando dentro do prazo de validade, 
sugerindo uma reavaliação quanto aos processos e parâmetros de qualidade utilizados pelos produtores de alimentos minimamente processados 
no estabelecimento da vida de prateleira destes produtos. Quanto a temperatura de comercialização, 66,7% das amostras estavam sendo 
comercializadas fora das especificações, ou seja, acima de 10°C.  A rotulagem dos alimentos minimamente processados estava totalmente 
adequada à legislação para 75% (36) das amostras, e todas as amostras de saladas de frutas não apresentavam rótulo adequado. Embora a 
maioria das amostras tenham atendido aos parâmetros legais, tanto em relação a qualidade microbiológica, quanto em relação a rotulagem, as 
elevadas contagens de bactérias mesófilas, assim como inadequação de temperatura de comercialização sugerem intensificação das ações de 
capacitação e fiscalização por parte das agências reguladoras, visando a segurança alimentar dos consumidores de vegetais minimamente 
processados prontos para o consumo.
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RESUMO

Boas práticas de alimentação são importantes para a manutenção da qualidade de vida. Nesse contexto, insere-se a idade pré-escolar, pois nesse 
período muitas transformações ocorrem, exigindo do indivíduo a aquisição de rotinas alimentares que auxiliem seu crescimento e 
desenvolvimento adequado. Cabe-se salientar que modificações no padrão alimentar desde a infância, bem como o acompanhamento do 
crescimento, são imprescindíveis para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida na fase adulta. O presente trabalho objetivou avaliar o 
estado nutricional de pré-escolares de uma creche filantrópica de São Luís, propondo ações para situações de risco. Tratou-se de um estudo 
transversal, realizado em março de 2016, com 42 pré-escolares, na faixa etária de 2 a 4 anos, matriculados nessa instituição. O estado nutricional 
foi classificado através das curvas de crescimento propostas pela Organização Mundial da Saúde (2007), segundo o indicador IMC/IDADE. De 
acordo com os resultados obtidos, 78,57% das crianças estavam eutróficas, 19,04% estavam com risco de sobrepeso e 2,38% obesas. Apesar da 
maioria das crianças encontrar-se em estado de eutrofia, observa-se que os níveis de sobrepeso e obesidade ainda são expressivos. Como 
proposta de ação para crianças com sobrepeso e obesidade, orienta-se a inclusão de mais frutas, verduras e legumes na alimentação em 
detrimento de açúcares, alimentos gordurosos e industrializados, além da realização de refeições nos horários adequados. Sugere-se para aquelas 
que estão eutróficas, a manutenção do peso adequado e orienta-se que sigam uma alimentação balanceada, rica em nutrientes fundamentais para 
um bom desenvolvimento físico, mental e cognitivo. Os alimentos devem ser oferecidos para satisfazer as necessidades alimentares e nutricionais, 
a fim de suprir as energias gastas com as atividades das crianças no dia a dia. Nesse sentido, levar a educação alimentar e nutricional, constitui 
uma forma eficaz e positiva de propagar a saúde. É essencial estimular hábitos alimentares de vida saudáveis não só para os alunos, mas também 
inserir a família dentro desse processo. Para que a criança consiga êxito é importante que o educador, juntamente com os familiares trate a 
alimentação como algo planejado, buscando trazer as preferências individuais, inclusive respeitar aspectos culturais para que a criança não 
entenda a educação como algo imposto ou que gere sacrifícios. Conclui-se que a educação nutricional é fundamental no âmbito escolar para 
formação de novos valores ligados a alimentação.
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RESUMO

A banana (Musa spp.) é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo produzida na maioria dos países tropicais. Dentre os principais 
constituintes da banana verde o que mais se destaca é o amido resistente que corresponde a cerca de 55% a 93% do teor de sólidos totais, já no 
fruto maduro, este amido é convertido em açucares, sendo eles glicose, sacarose e frutose. O amido resistente além de apresentar baixo valor 
calórico contribui para redução do índice glicêmico dos alimentos, proporcionando assim menor resposta glicêmica e consequentemente 
insulínica, contribuindo então para a prevenção do desenvolvimento de diabetes. A biomassa da banana verde surge como mais uma alternativa 
na categoria de alimentos funcionais, (massa feita a partir do cozimento do fruto verde) para atuar como poderoso espessante que pode substituir 
alguns já utilizados tradicionalmente como o trigo e amido de milho e que pode ser agregada à maioria das receitas. Desse modo, o consumo da 
biomassa de banana verde pode trazer para a saúde muitos benefícios, sendo uma opção viável e de fácil preparação. Sendo assim, este trabalho 
tem como objetivo realizar a análise sensorial do brigadeiro feito a partir da biomassa da banana verde, utilizando-se a polpa, pois não apresenta 
sabor, odor, baixo teor de açúcar e tem alto teor de amido resistente, requisitos estes que melhoram consideravelmente o valor nutricional do 
alimento. Trata-se de um estudo do tipo experimental, descritivo e quantitativo. Realizado no laboratório de técnica dietética da Faculdade Estácio 
de São Luís, na cidade de São Luís - Maranhão, em novembro de 2015. Participaram da pesquisa 59 avaliadores adultos, não treinados, de ambos 
os sexos, com faixa etária de 18 a 30 anos, sendo estes alunos da instituição. A banana utilizada no estudo pertence à família Musaceae, de 
variedade prata, foi adquirida em um supermercado de São Luís, no estágio I de maturação, com casca totalmente verde. Foram selecionadas 08 
bananas, com peso bruto de 1,014Kg, as quais foram submetidas ao processo de higienização com água corrente. Dando continuidade ao processo 
as bananas foram ao cozimento sob pressão com quantidade de água suficiente para cobri-las por 15 minutos. Após cozidas, foram descascadas e 
colocadas em um recipiente de vidro para a pesagem, que resultou em 626g, porém para a formulação do brigadeiro usou-se apenas 350g. Logo 
em seguida utilizou-se o liquidificador para o processamento da polpa adicionada de 80 ml de água filtrada, até tornar-se uma massa homogênea, 
que levou em média cinco minutos. Utilizou-se uma panela média de material alumínio, onde misturou-se os ingredientes e em seguida levados ao 
fogo.  Determinou-se o ponto final pelo desprendimento da massa das paredes da panela, onde colocou-se a preparação em uma bandeja inox 
para a modelagem do brigadeiro, que foram feitos pelos responsáveis pela pesquisa, em formato de bola e recobertos com granulado de 
chocolate, totalizando 80 unidades com peso de 10g cada. O Brigadeiro de biomassa obteve o maior índice de aceitação correspondente a 77,97% 
(n = 9) para a opção gostei muitíssimo, nos atributos analisados na amostra: sabor, cor, textura, aparência e aceitação global, a aceitabilidade em 
relação a aparência do brigadeiro, obteve um índice de 63% de aprovação, em relação ao aroma do brigadeiro o índice de aceitabilidade foi bom, 
correspondendo a 51%, no quesito sabor apresentou 49% de aceitação, sendo a textura correspondente ao menor índice de aceitabilidade, os 
participantes julgaram que o brigadeiro tradicional ainda é de melhor aceitação. Como demostrado neste trabalho, a biomassa da banana verde é 
um alimento com alto teor de amido resistente, considerado um alimento funcional e que está associado a inúmeros benefícios à saúde humana, 
dentre eles a prevenção do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes principalmente a do tipo II, além de promover maior 
saciedade e auxiliar na redução de peso.
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RESUMO

A banana tem origem atribuída à região Asiática, mas hoje seu cultivo é difundido em varias regiões do planeta e o Brasil destaca-se como segundo 
maior produtor do mundo. Em sua composição apresenta nutrientes essenciais como vitaminas A, B1, B2, C, cálcio, ferro, proteínas, carboidratos e 
fósforo. Da banana verde, após o cozimento, extrai-se um subproduto denominado biomassa, cuja composição apresenta o elemento amido 
resistente (AR), que se destaca por suas peculiaridades no processo digestivo. O presente trabalho objetivou avaliar o potencial nutricional da 
biomassa da banana verde para a elaboração de cookies, nuggets e maioneses, como alternativa saudável para enriquecimento desses produtos 
industrializados. A banana foi adquirida na feira do agricultor da cidade de Macapá e transportada ao Laboratório de análises físico-químicas do 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológica do Estado do Amapá-IEPA. Na obtenção da biomassa utilizaram-se bananas verdes, higienizadas, 
cozidas com casca por cerca de 20 minutos, posteriormente descascadas e trituradas para obtenção de uma pasta homogênea. Para determinação 
do valor nutricional foram realizadas análises da composição centesimal (proteínas, lipídeos, carboidratos, umidade, cinzas e fibra) da banana 
verde, biomassa e dos produtos enriquecidos com biomassa. Realizou-se também análise sensorial através de testes de aceitação e intensão de 
compra dos produtos desenvolvidos. A biomassa apresentou 72,43% de umidade, 0,99% de cinzas, 2,81% de proteína, 3,3% de lipídio e 3% de 
fibras. Nos produtos elaborados destacaram-se: proteína (1,87%) e lipídio (11,2%) na maionese; proteína (8,43%) e cinza (1,99%) nos cookies e nos 
nuggets 2,65% de lipídio, 2,31% de cinza e 14,37% de proteína, como também boa aceitação sensorial dos produtos desenvolvidos. A utilização da 
banana verde através da biomassa para o enriquecimento de novos produtos pode ser uma alterativa viável para um melhor aproveitamento do 
fruto através da agregação de valor, além de incentivar o consumo da banana verde pela população e elevar a qualidade nutricional dos produtos 
elaborados.
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Título: PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E ATITUDES ALIMENTARES EM ACADÊMICOS NA ÁREA DA SAÚDE, SÃO JOSÉ, SC397

RESUMO

A imagem corporal é a representação mental que o indivíduo elabora de seu esquema corporal. O processo de formação da imagem corporal pode 
ser influenciado pelo sexo, idade, meios de comunicação e pela relação do corpo com os processos cognitivos como crenças, valores e atitudes 
inseridos em uma cultura. A insatisfação com o corpo está associada a fatores prejudiciais à saúde, como baixa autoestima, depressão, estados de 
ansiedade social e, principalmente, a atitudes inadequadas de controle do peso, como o abuso de laxantes, uso de substâncias anorexígenas e 
esteroides anabólicos, e comportamentos alimentares inadequados. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a percepção que os 
acadêmicos da saúde fazem de sua própria imagem corporal e se essa percepção influencia em suas escolhas alimentares. Participaram da 
pesquisa 327 acadêmicos dos cursos de  enfermagem, nutrição, farmácia e fisioerapia. A análise de atitude alimentar dos acadêmicos foi realizada 
através do questionário EAT-26 (Eating Attitudes Test) e de imagem corporal utilizou-se a escala de silhuetas de Stunkard. Analisando os resultados 
da escala de silhuetas por cursos (enfermagem, nutrição, farmácia e fisioterapia) verificamos que de modo geral a maioria está insatisfeita com sua 
imagem corporal (IC). O maior nível de satisfação com a IC está no curso de nutrição com 27,5% dos acadêmicos satisfeitos, seguido de fisioterapia 
com 26% e enfermagem com 12,7%, por último o curso de farmácia com 10% apenas da amostra satisfeita. Quando analisados os motivos da 
insatisfação verificamos que 72,5% dos insatisfeitos do curso de nutrição, 61,5% estão insatisfeitos por excesso de peso e 11% apenas por 
magreza. No curso de fisioterapia, dos 74% de insatisfeitos, 59,7% está insatisfeito por excesso de peso e 14,3% por magreza. Já no curso de 
enfermagem dos 87,3% de insatisfeitos, 75,9% são por excesso de peso e apenas 11,4% por magreza. Por fim no curso de farmácia, dos 90% de 
insatisfeitos, 80% estão insatisfeitos por excesso de peso e 10% por magreza. Já a análise pelo resultado do EAT-26 que verifica os possíveis riscos 
de transtornos alimentares (TA), os cursos que se destacam com maiores riscos são os de nutrição e farmácia com 45% ambos, em seguida 
aparece o curso de enfermagem com 38% e por último o curso de fisioterapia com 36,4%. Os transtornos alimentares e a percepção da imagem 
corporal estão intimamente ligados, pois os acadêmicos que se mostraram insatisfeitos com sua imagem corporal de alguma forma foram os que 
apresentaram maior risco de TA, fazendo escolhas alimentares muitas vezes preocupantes. Se tratando de profissionais da saúde esta 
preocupação se torna ainda maior, pois serão esses profissionais que ajudarão a tratar tais patologias.
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RESUMO

A gravidez é uma condição fisiológica em que ocorre uma adaptação hormonal, representada por aumento dos níveis de hormônios com ação 
antagônica à insulina, em particular, o estrogênio, progesterona, cortisol, prolactina e hormônio somatotrófico coriônico humano. Essas mudanças 
interferem no metabolismo dos carboidratos, podendo resultar, em alguns casos, em mulheres susceptíveis, ao desencadeamento de Diabetes 
Mellitus Gestacional (DMG) e, naquelas previamente diabéticas na dificuldade do controle metabólico. Entre os fatores de risco, destacam-se os 
modificáveis, estudos recentes têm mostrado associação entre o estado nutricional de obesidade prévia, assim como, o ganho ponderal excessivo 
durante a gestação e, o risco de intercorrências gestacionais. Mostrando que o excesso de peso associa-se fortemente à condições clínicas, como o 
DMG, corroborando com a literatura que relaciona o aumento da incidência de DMG em mulheres obesas. O objetivo deste estudo foi caracterizar 
o perfil glicêmico, o estado nutricional e os hábitos comportamentais de gestantes com diabetes gestacional (DG). Trata-se de um estudo 
transversal prospectivo, com gestantes do ambulatório pré-natal de alto risco do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, de 
março a novembro de 2012. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com aplicação de formulário próprio. Avaliou-se o perfil glicêmico, 
através das variáveis de glicemia de jejum (GJ) e teste oral de tolerância à glicose (TOTG); estado nutricional: peso e altura para cálculo do índice 
de massa corpórea (IMC); e a prática de exercício físico regular pré-gestacional e gestacional. A idade média das 50 gestantes foi de 32,8 + 5,6 
anos, onde 52% eram da cidade do Recife, 70% não brancas. Observou-se que do grupo total, 26% das gestantes foram classificadas com controle 
glicêmico adequado pela GJ, 46% e 50% pelo TOTG 60’ e 120’, respectivamente. Não houve diferenças entre os estados nutricionais. De acordo 
com o IMC, foram identificadas 12% na eutrofia, 56% no sobrepeso e 32% na obesidade, no período pré-gestacional. No 2º trimestre, houve 
redução do IMC adequado (0%), do sobrepeso (30%) e aumento da obesidade (70%). No 3º trimestre o EN adequado foi para 15%, o sobrepeso 
seguiu reduzindo (27,5%) e a obesidade diminuiu (57,5%). O estilo de vida das gestantes foi registrado como sedentário, onde 98% não praticavam 
exercício físico. Sabe-se que o tratamento da DMG é importante para garantir a saúde da gestante e da criança. Com isso mulheres com a doença 
geralmente iniciam seu tratamento com dieta e mudanças no estilo de vida, que podem minimizar o ganho excessivo de peso, macrossomia fetal e 
complicações perinatais. Os achados corroboram com os fatores clássicos associados ao DG: excesso de peso e sedentarismo. Nota-se uma 
evolução ponderal para ganho no 2º trimestre (de notória relevância para a fisiologia endócrina); e entre as variáveis glicêmicas, a GJ demonstrou 
maior alteração nesse grupo. Dessa forma, as mudanças de hábitos comportamentais devem ser prioridade no tratamento dessa desordem 
metabólica.
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RESUMO

A pupunha é um fruto bastante apreciado nos estados do Norte do Brasil, sendo habitualmente consumido após o cozimento acompanhado de 
café, mas também pode ser seca e moída para transformação em farinha para usos variados, constituindo-se numa excelente fonte de 
carboidratos, proteínas, gorduras e vitaminas, principalmente β-caroteno. O período de safra restrito do fruto aliado a grande aceitação pela 
população local incentivam a busca de alternativas para um melhor aproveitamento da pupunha no enriquecimento de produtos usualmente 
consumidos na dieta. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial alimentício da farinha da pupunha para o enriquecimento de produtos da 
panificação, como pães, bolos e biscoitos. Os frutos foram processados para obtenção da farinha de pupunha, a qual foi acondicionada em sacos 
plásticos e mantida sob temperatura controlada até a utilização para elaboração dos produtos (pão e bolo). Foram realizadas análises da 
composição centesimal (proteínas, lipídeos, fibras, carboidratos, umidade e cinzas) e análises microbiológicas (termotolerantes e salmonela) tanto 
na farinha de pupunha como nos produtos elaborados. Também realizou-se análise sensorial dos produtos através da aplicação de testes de 
aceitação e intenção de compra. Os resultados demonstraram que a farinha da pupunha apresentou alto valor nutricional, com destaque para os 
carboidratos (45%); lipídeos (38%) e proteínas (7%), assim como os produtos elaborados apresentaram boa qualidade. A análise sensorial revelou 
uma boa aceitação tanto do pão como do biscoito enriquecidos com a farinha da pupunha. A elaboração da farinha de pupunha tem um grande 
potencial nutricional, tecnológico e econômico, permitindo a redução das perdas do fruto no período da safra e um melhor aproveitamento do 
fruto na entressafra, e principalmente pode melhorar a qualidade da nutrição da população amapaense através do consumo de produtos com alto 
valor nutricional, que são habitualmente consumidos na alimentação do dia a dia.
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RESUMO

As repercussões da insegurança alimentar podem ser observadas, principalmente, nos grupos mais vulneráveis estando fortemente associada à 
pobreza e a desigualdade social. Neste sentido, cabe ao Estado desenvolver ações para promover, prover, garantir e respeitar o direito humano a 
alimentação adequada. Estudos que analisam fatores associados à insegurança alimentar são decisivos para o planejamento de programas e 
políticas públicas de caráter preventivo e promoção da saúde. O objetivo deste trabalho foi Identificar a situação de insegurança alimentar e 
nutricional da população no município de São José/SC. O estudo foi transversal realizado em 4 unidades básicas de saúde do município de São 
José/SC. Para o cálculo da amostra utilizou-se a análise estatística de Barbetta, nível de confiança de 95% e erro amostral de 8 pontos percentuais. 
A amostragem foi aleatória tendo como critérios de inclusão: pessoas que procuraram atendimento nas unidades básicas de saúde do município; 
domicílios com pelo menos um morador abaixo de 18 anos de idade e concordância em participar da pesquisa com assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Para análise da situação de insegurança alimentar e nutricional foi aplicado o questionário da Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar (EBIA), aplicada na PNAD 2004, composta de quinze perguntas que permite classificar os domicílios em quatro níveis.  A 
cada item da escala respondido afirmativamente correspondem a um escore da soma das respostas. O domicílio é considerado seguro caso a 
pontuação seja igual a zero. Na soma de 1 a 5 pontos a situação domiciliar é considerada como insegurança alimentar leve; de 6 a 10 pontos 
insegurança alimentar moderada e de 11 a 15 pontos considerada insegurança alimentar grave. As categorias de frequência  também serão 
analisadas a partir dos itens “quase todos os dias”, “alguns dias”e “apenas um ou dois dias”. Foram utilizadas variáveis socioeconômicas e 
demográficas para complementar a análise da situação de insegurança alimentar. Os resultados parciais mostram que a prevalência de 
insegurança alimentar foi 58,3%, sendo 39,2% considerado insegurança alimentar leve, 13,6% insegurança alimentar moderada e 5,5% 
insegurança alimentar grave.  Observou-se que 18,1% dos chefes de família eram analfabetos ou possuíam o ensino fundamental incompleto; 
enquanto que 21,6% possuíam ensino superior completo ou incompleto. Aproximadamente 73% dos domicílios tinham de 1 a 4 moradores por 
domicilio e somente 2% tinham mais de 8 moradores por domicílio. Neste estudo, 59,3% possuíam renda familiar entre R$ 881,00 a R$ 2.640,00, 
ou seja, entre 1 e 3 salários mínimos; 32,2% referiram receber acima de R$ 2.641,00 e 8,5% recebem menos que 1 salário mínimo.
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RESUMO

A Síndrome de Down, também conhecida como Trissomia do 21, é uma anomalia cromossomial comum e normalmente encontrada em pacientes 
na rotina dos consultório odontológicos distribuídos por nosso país. Esta síndrome é caracterizada por uma série de manifestações clínicas, entre 
elas atrasos da função motora, demência, espontaneidade, cordialidade, gentileza, ansiedade e teimosia. Os portadores desta alteração 
apresentam também um nível de retardo no desenvolvimento físico e no padrão de crescimento ósseo consideráveis. Podem apresentar 
diferentes manifestações sistêmicas como problemas respiratórios e cardiovasculares e malformações congênitas. Este conjunto de manifestações 
implicam, portanto, na adequada capacitação do profissional de odontologia para que o mesmo esteja habilitado a reconhecer as alterações 
correlacionadas com esta Síndrome para , com isto, efetuar uma perfeita adequação no plano de tratamento odontológico destes indivíduos.  A 
proposta do presente estudo, portanto, é apresentar um estudo revisional realizado a partir de levantamento bibliográfico sobre os diferentes 
tipos de alterações craniofaciais e casos de anodontia já diagnosticados em pacientes portadores de Síndrome de Down para possibilitar uma 
sistematização no cuidar por parte do cirurgião dentista desde sua formação acadêmica na odontopediatria até sua especialização, afim de que ele 
esteja mais capacitado para desenvolver um atendimento adequado a seus pacientes. A metodologia utilizada foi qualitativa descritiva através de 
levantamento bibliográfico na realizado na biblioteca virtual de saúde (BVS), utilizando-se as palavras-chave: odontologia, Síndrome de Down, 
malformações congênitas, mal oclusão dental, utilizando inicialmente  cada palavra-chave, em seguida em duplas e trios, até a realização do 
levantamento simultâneo com todas as palavras-chave. Após a leitura e seleção dos textos apropriados, foi possível identificar 10 estudos relativos 
ao tema. Como resultados, destaca-se que, além das diferentes alterações morfofuncionais sistêmicas, observa-se que os portadores desta 
síndrome apresentam também um nível de retardo no desenvolvimento físico e no padrão de crescimento ósseo consideráveis. Podem apresentar 
características clínicas, dentárias e faciais evidentes, tais como alterações na articulação temporomandibular, anodontia e mal oclusão dental 
nestes pacientes. Conclui-se portanto ser necessário o conhecimento sobre o assunto desde a formação acadêmica do profissional de saúde para 
proporcionar adequado planejamento de tratamento e evolução do paciente, uma vez que está é a síndrome cromossomial mais comum em todo 
mundo.
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RESUMO

A hipertensão arterial é definida como um distúrbio multifatorial caracterizado por níveis elevados e sustentados de pressão sanguínea. Possui alta 
prevalência e baixas taxas de controle, se tornando um dos mais importantes problemas de saúde pública.  A adesão ao tratamento da 
hipertensão é um dos maiores desafios enfrentados e está centrada nas quantidades de medicamentos utilizados e no número de tomadas diárias, 
por isso a utilização de medicamentos associados em uma única formulação representa um importante fator para o seu êxito. A escolha inicial do 
medicamento para o tratamento da doença se dá pela monoterapia, entretanto freqüentemente a combinação de fármacos vem sendo a mais 
utilizada e os medicamentos, além dos industrializados, podem também serem obtidos nas farmácias magistrais. A farmácia de manipulação, 
também conhecida como farmácia magistral, é um estabelecimento de saúde, onde os medicamentos são preparados de maneira personalizada, 
produzidos um a um, de acordo com a prescrição médica e possuem a apresentação da dose e da forma farmacêutica que melhor convém para 
cada paciente. Esta individualização do medicamento não ocorre na indústria farmacêutica onde as doses e as apresentações são padronizadas. O 
presente trabalho elegeu como objetivo geral pesquisar as formulações de anti–hipertensivos manipuladas em uma farmácia magistral no 
município de Nova Friburgo–RJ. Procurou-se apontar como objetivos específicos demonstrar a quantidade e os tipos de fármacos em associações 
que não se encontram presentes entre os medicamentos industrializados e identificar as cinco associações mais recorrentes, além de apontar qual 
a formulação mais prescrita. A presente pesquisa tratou-se de um estudo qualitativo observacional transversal, descritivo e analítico baseado em 
dados coletados através das ordens de produção informatizadas que são encaminhadas para o laboratório de sólidos da farmácia objeto da 
pesquisa. Não foi necessário acessar os dados pessoais de nenhum paciente para a realização deste trabalho que se caracterizou como um estudo 
de caso de uma farmácia magistral situada no município de Nova Friburgo – RJ, durante o período de junho a agosto de 2015. Para a melhor 
interpretação dos resultados foram construídas tabelas e/ou gráficos que expuseram os percentuais obtidos para os tipos de associações 
encontradas. Durante o período proposto foram registradas 2.450 ordens de produção do laboratório de sólidos, das quais 521 (20%) eram 
associações de anti-hipertensivos. Das 521 ordens de produção, 329 (63%) eram associações não encontradas na indústria. Sendo assim, o 
universo amostral eleito contou com 329 ordens de produção. As cinco associações mais recorrentes foram clortalidona + losartana (78), 
clortalidona + losartana + ramipril (26), clortalidona + losartana + atenolol (23), clortalidona + losartana + anlodipina (22) e hidroclorotiazida + 
losartana + atenolol + anlodipina (20), o que representou 51,4% do universo amostral. Clortalidona + losartana foi a formulação mais prescrita 
representando 23,7% das associações não encontradas na indústria. A partir dos resultados encontrados ficou evidente a importante contribuição 
que a farmácia de manipulação pode trazer para a adesão ao tratamento da hipertensão arterial, um dos maiores desafios para o sucesso do 
tratamento, como dito anteriormente, do ponto de vista da diminuição do número de tomadas dos medicamentos, através de associações 
personalizadas. A presente pesquisa também possibilitou a percepção de que estudos de interação medicamentosa se tornam importantes 
ferramentas para que as associações sejam seguras, sendo essa mais uma área essencial de atuação na Atenção Farmacêutica.
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RESUMO

Na Odontologia atual, as restaurações adesivas têm apresentado união imediata bem-sucedida. Contudo, a longevidade dessa união é 
questionável, devido a fatores físicos, químicos, como também a falhas do cirurgião-dentista. As metaloproteases são enzimas presentes em todos 
os processos inflamatórios no organismo humano e se tornam ativas na presença de variação de pH. Na matriz dentinária, quando ativas, iniciam a 
degradação de colágeno da camada híbrida, comprometendo a resistência da união. Uma destas variações de pH está presente no próprio 
procedimento restaurador e ocorre na desmineralização da dentina durante a aplicação do ácido fosfórico. A confiabilidade da adesão ao esmalte 
já foi constatada pelo condicionamento ácido do mesmo, porém a adesão em dentina ainda se mostra um grande desafio devido a sua 
complexidade morfológica. No mercado odontológico existe uma gama de sistemas adesivos com diferentes indicações terapêuticas, que têm 
como intuito a diminuição dos insucessos das restaurações adesivas. O gluconato de clorexidina já é bem conhecido pelos profissionais da 
Odontologia como um desinfetante de ampla ação, utilizado para a descontaminação de cavidades em concentração de 2%. Além da ação 
antimicrobiana, foi observado que se aplicada após o condicionamento ácido, a clorexidina inibe a ação das metaloproteases, preservando o 
colágeno da camada híbrida. Esse estudo avaliou a aplicação da clorexidina 2% em superfícies restauradas com o sistema adesivo Single Bond 
Universal. O sistema adesivo foi utilizado em duas técnicas diferentes, convencional e autocondicionante. Foi testado o potencial inibidor de 
metaloproteases através da aplicação da clorexidina 2% por 1 minuto após o condicionamento ácido (técnica convencional) e anteriormente à 
aplicação do adesivo, pela técnica autocondicionante. Foram utilizados no estudo 40 incisivos bovinos hígidos. Os dentes foram extraídos e limpos 
e tiveram as coroas separadas das raízes na linha da junção cemento-esmalte com auxílio de um disco diamantado, em alta velocidade, sob 
constante refrigeração. As coroas receberam uma marcação na face vestibular e foram novamente seccionadas, formando um quadrado de 1 cm 
de lado. As amostras foram divididas em 4 grupos de 10 dentes. Cada grupo recebeu duas restaurações de 1 mm de diâmetro por 2 mm de altura, 
obtendo-se um total de 80 corpos de prova. O grupo G1 foi restaurado pela técnica autocondicionante. O grupo G2 recebeu tratamento com 
clorexidina e foi restaurado também pela técnica autocondicionante. O grupo G3 recebeu tratamento com clorexidina e foi restaurado pela 
técnica convencional. O grupo G4 foi restaurado na técnica convencional, sem aplicação da clorexidina. Os quatro grupos já restaurados foram 
separados em recipientes com água deionizada e armazenados em estufa bacteriológica, a 36 ± 1ºC, por 24 horas, até o momento do teste de 
microcisalhamento. O teste de microcisalhamento (MPa) foi realizado em máquina universal de ensaios mecânicos EMIC DL 2000, utilizando-se 
uma célula de carga de 50 kgf com o tempo de movimentação de 1 mm por minuto. Os valores de resistência da união (MPa) foram submetidos à 
estatística descritiva, à análise de variância ANOVA e ao teste de comparação entre as variáveis (Teste de Tukey), com nível de significância de 
0,05. Os valores de resistência adesiva (MPa) obtidos foram: G1 = 35,12 ± 2,00; G2 = 38,84 ± 5,85; G3 = 34,28 ± 1,45; G4 = 34,47 ± 1,90.  Os 
resultados mostraram que a clorexidina provou seu efeito inibidor de metaloproteases elevando a força de união no grupo G2, que obteve os 
valores mais altos entre os quatro grupos testados. No entanto, no grupo G3, a clorexidina se mostrou ineficaz, não interferindo na resistência de 
união obtida.
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RESUMO

A endocardite é uma doença infecciosa grave que envolve o endocárdio mural e uma ou mais valvas cardíacas ou defeitos septais, podendo cursar 
com importantes complicações cardíacas e sistêmicas durante o tratamento. Iniciada por uma bacteremia, a endocardite bacteriana (EB) pode 
acometer outras estruturas do coração, como o endocárdio das comunicações interventriculares e as próteses valvares. É uma doença rara, porém 
causa sequelas graves, muitas vezes levando a óbito. Raramente, também pode ocorrer em pessoas com coração normal/saudável. Entretanto, se 
a pessoa tem algum fator predisponente, há maior probabilidade de desenvolver endocardite infecciosa. Isto é particularmente importante no 
Brasil em função da alta frequência de outra doença, a febre reumática. Também ocorre devido à alta incidência de cáries nos dentes e de doença 
periodontal (gengivite e periodontite). O estudo sobre os mecanismos de dispersão bacteriana e formação de endocardite a partir do agravamento 
de doenças bucais mostra que é primordial ensinar a comunidade, os acadêmicos de saúde e a população em geral que a higiene bucal adequada 
traz benefícios ao indivíduo, tais como a promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças infecciosas secundárias. De acordo com este 
panorama, delimitamos como objetivo desta pesquisa estudar o papel do dentista na unidade hospitalar para prevenção de endocardites em 
pacientes nas UTIs e na população. Realizou-se um estudo bibliográfico sobre o papel do profissional de odontologia na promoção da saúde bucal 
para prevenção de endocardites infecciosas. O levantamento bibliográfico foi realizado na biblioteca virtual de saúde, nas bases de dados Scielo e 
Medline, utilizando os descritores: odontologia, prevenção, atenção primária, endocardite bacteriana, dentista. Foi realizada uma leitura prévia 
dos textos coletados e foram selecionados 5 artigos científicos pertinentes ao tema. A análise dos dados coletados permitiu destacar as seguintes 
informações: a rotina de higiene bucal e visitas rotineiras ao dentista são ações eficazes no processo de manutenção da saúde bucal com 
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de lesões cariosas e infecções periodontais, evitando assim o agravamento das mesmas; o dentista 
deve também atuar como agente educador para prevenção e tratamento da saúde bucal da família; a educação para o cuidado com a saúde bucal 
deve ser prioridade desde o início da erupção da dentição primária (“dentição de leite”), devendo ser realizada pelos familiares/responsáveis até a 
idade em que a criança esteja apta a realizar sua higienização sozinha, sendo supervisionada pelos familiares após o término da higiene; nem todos 
os tipos de endocardite podem ser prevenidos porém, se a pessoa tem algum doença cardiovascular e vai ser submetida a um procedimento 
odontológico, é essencial que o dentista esteja atento a esta informação durante a anamnese deste paciente especial, aplicando a profilaxia 
necessária; pessoas transplantadas cardíacas precisam manter a saúde bucal e precisam do atendimento de um cirurgião-dentista especializado, 
um profissional que compreenda a interação dos medicamentos consumidos com os prescritos pelo dentista e ainda conheça a prevenção de 
problemas que podem ocorrer, pois os medicamentos ingeridos por um transplantado reduzem sua imunidade. Conclui-se, portanto que o 
dentista–hospitalar de rotina deve integrar o quadro permanente dos centros hospitalares para realizar o acompanhamento da higienização bucal 
de pacientes em UTI, realizando o devido tratamento quando necessário, e auxiliando a equipe de enfermagem na observação das necessidades 
especiais de higienização e medicação daqueles pacientes. Sugere-se maior participação dos dentistas e dos acadêmicos de odontologia em ações 
educativas sociais que visem propagar os benefícios da saúde bucal para prevenção de endocardites.
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RESUMO

O presente avaliou, in vivo, a distância média entre o seio maxilar e os ápices radiculares dos dentes posteriores de ambos os lados de indivíduos 
brasileiros. Para isto, 103 exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram analisados por três examinadores qualificados, de forma 
independente. A menor distância entre o ápice de cada raiz dentária e a cortical do canal mandibular adjacente foi mensurada nos cortes 
transversais, com o auxílio de um programa computacional Denta Slice. As médias obtidas pelos avaliadores foram então calculadas. A análise 
estatística foi realizada através do Teste Exato de Fisher para verificar a influência do gênero. No total, 1232 raízes fizeram parte do estudo (792 
dentes), sendo que 120 estavam localizadas no interior do seio maxilar (10 %, média de 1,54 mm ± 0,84), 114 estavam em contato com os limites 
da cortical inferior do seio (9 %) e 998 estavam distantes (81 %, média de 2,96 mm ± 3,09). A raiz disto-vestibular dos molares apresentou ao 
mesmo tempo a maior média de profundidade de penetração no seio maxilar (1,90 mm) e, em conjunto com a vestibular dos pré-molares, a maior 
distância (0,10 mm), demonstrando a diversidade de posicionamento interindividual. Não houve diferença estatisticamente significante com 
relação ao gênero (p > 0,05).  Casos que apresentavam os seguintes resultados foram incluídos para uma análise mais aprofundada, presença de 
pré- molares e de molares permanentes na maxila, dentes totalmente erupcionados e com o ápice completamente formados, pré-molares e 
molares superiores com reabsorção radicular, destruição óssea ao redor dos dentes, assoalho do seio completo e não deformado, dentes com 
tratamento endodôntico. Os critérios de exclusão usados nesta análise foram: imagens com qualidade ruim, dentes com lesão perirradicular, 
presença de artefatos que impossibilitassem a visualização e a medição, dentição decídua, dentes permanentes com ápice aberto. A elevada 
ocorrência de raízes com íntima relação com o seio maxilar e a grande diversidade de posicionamento interindividual enaltecem o valor da 
tomografia computadorizada de feixe cônico para prevenir acidentes decorrentes de tratamento endodôntico.
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RESUMO

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o Brasil está acima da média mundial em consumo de bebidas alcoólicas, 
sendo este um hábito comum e milenar em muitas sociedades. A sua ingestão em excesso é considerada o 5º fator de risco mais importante para 
a ocorrência de mortes prematuras e incapacidades no mundo, dentre elas as doenças cardiovasculares, hepáticas, nutricionais, além de causar 
dependência química. O impacto teratogênico deste hábito inclui a ocorrência de déficits nas funções cognitivas, atenção, memória, 
processamento das informações, habilidades motoras e efeitos permanentes no desenvolvimento infantil, incluindo as alterações
comportamentais e anomalias estruturais craniofaciais, além das anomalias da odontogênese. Esta pesquisa buscou identificar os saberes a 
respeito do tema em um grupo de mães dos pacientes infantis atendidos na clínica de odontopediatria da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Estácio de Sá-RJ. Foi realizado um estudo exploratório de abordagem quantitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista 
estruturada. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA- RJ (Protocolo: CAAE 43275215.4.0000.5284), foram entrevistadas 60 
mulheres que concordaram em participar do estudo por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo garantido o anonimato. As 
entrevistas foram baseadas em um questionário contendo 4 questões sociodemográficas e 11 questões fechadas sobre o tema, elaboradas pelos 
autores. A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2015 a fevereiro de 2016 pela autora do estudo e os resultados obtidos foram 
organizados em planilhas Excel e analisados por meio de tabelas de frequência. Na distribuição da população entrevistada, a idade variou entre 18 
e 60 anos, sendo a maioria (36,7%) entre 26 a 32 anos, e solteiras (42,2%). Dentre estas, a metade estava desempregada. Em relação à paridade, a 
maioria (32,8%) teve 2 filhos e 100% das entrevistadas relatou fazer acompanhamento ginecológico de rotina, além de ter conhecimento sobre a 
não ingestão de bebidas alcoólicas. Apenas 14,76% (n=9) conhecia o termo transtornos do espectro alcoólico fetal, e 42,2% (n=26) sabia que a 
ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação pode gerar bebês com anomalias craniofaciais, retardo no desenvolvimento mental e 
comportamental. A maioria (68,9%; n=42) das entrevistadas desconhecia as possíveis manifestações orofaciais e odontológicas que podem ocorrer 
em crianças nascidas de mãe que ingeriu bebida alcoólica durante a gestação, porém 93,4% (n=57) sabiam que a criança com esta síndrome 
apresenta coordenação motora deficiente, o que dificulta a correta higienização dental e facilita o surgimento de lesões cariosas e infecções 
periodontais. Muitas mães (77%; n=47) nunca haviam sido orientadas por um profissional de saúde sobre os efeitos deletérios da ingestão de 
bebidas alcoólicas na gestação e/ou sobre os transtornos do espectro alcoólico fetal, seus sinais, sintomas, forma de prevenção e tratamento. 
Algumas entrevistadas relataram informalmente o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas durante a gestação. Conclui-se que é de 
fundamental importância o aprendizado pelo acadêmico de odontologia sobre esse tema durante a abordagem em saúde da família no curso de 
graduação, em associação com a orientação às mães de crianças em atendimento nas clínicas. Destaca-se também a necessidade da promoção da 
educação sobre o tema nas escolas e nos programas de saúde da mulher na prevenção do uso de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas pela 
população.
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RESUMO

O conhecimento da anatomia dos canais radiculares e suas variações entre os grupos étnicos é de grande importância para a realização do acesso 
radicular e da instrumentação adequados, além da obturação do sistema de canais radiculares, aumentando as chances de sucesso do tratamento 
endodôntico. A anatomia dos segundos molares inferiores é de especial interesse, uma vez que apresenta uma frequência maior da variação 
anatômica com canal em forma de C (C-shaped). Sua morfologia consiste na configuração de uma anatomia em forma de fenda, o que dificulta a 
sua identificação radiográfica e também o seu tratamento, seja na limpeza, no preparo ou na obturação do sistema de canais radiculares. Embora 
a literatura apresente inúmeros casos clínicos de canais em forma de C (C-Shaped), poucos trabalhos analisaram a prevalência desta ocorrência na 
população brasileira e demonstraram resultados discrepantes. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar in vivo a prevalência de C-
shaped em molares inferiores de uma população brasileira. Para isso, cem exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram 
analisados por três examinadores qualificados, de forma independente. Três níveis foram investigados: coronal, médio e apical. Os dados foram 
tabulados e a prevalência de C-Shaped foi calculada. Os C-Shape foram classificados de acordo com Melton e colaboradores (1991). O Teste Exato 
de Fisher foi aplicado para analisar a influência do gênero. No total, 266 molares foram analisados, 181 de pacientes do sexo feminino e 85 do 
masculino. Foram identificados 72 C-shaped (27%), sendo 70 evidentes somente no nível coronal, 2 no coronal e médio, e apenas um nos três 
níveis. Todos os C-Shaped foram classificados como C1 (total), com exceção de um C2 (ponto-e-vírgula) e um C4 (apenas um canal redondo ou 
oval), ambos em segundos-molares. Pacientes do sexo feminino apresentaram uma prevalência de C-Shaped significativamente maior (p<0,01).  A 
prevalência de C-Shaped em molares inferiores da população brasileira estudada foi maior do que a previamente reportada, reforçando que o 
endodontista deve estar preparado para lidar com esta complexa 

Saúde

OdontologiaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 402



E-mail para contato: fabiovidalmarques@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es) Bruno Rescala; Wilson Rosalem; Leandro Lobo

Palavra(s) Chave(s): Periodontite. Cárie dentária. Crescimento gengival. Hipertensão arterial. Xerostomia.

Título: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS PERIODONTAIS, CRESCIMENTO GENGIVAL, XEROSTOMIA E CÁRIE DENTÁRIA EM 
PACIENTES HIPERTENSOS GRAVES RESISTENTES AO TRATAMENTO

403

RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença altamente prevalente na população mundial sendo considerada um dos principais fatores de risco 
para eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio. A forma mais grave da doença é a hipertensão resistente ao tratamento, na qual 
os pacientes permanecem com níveis pressóricos superiores a 140 x90 mmHg, mesmo sob tratamento medicamentoso com 3 diferentes classes 
de anti-hipertensivos e boa adesão à terapia. Devido ao uso prolongado de múltiplas drogas como bloqueadores dos canais de cálcio e beta-
bloqueadores, os pacientes hipertensos frequentemente apresentam alterações bucais importantes sendo necessário que os mesmos recebam 
acompanhamento odontológico de suporte para prevenção e tratamento de tais alterações. O objetivo do presente estudo foi realizar um 
levantamento epidemiológico das principais alterações bucais encontradas em um grupo de pacientes hipertensos graves resistentes ao 
tratamento anti-hipertensivo acompanhados no departamento de hipertensão arterial de um centro de referência localizado na cidade do Rio de 
Janeiro. Um total de 170 pacientes foram incluídos no estudo. Os pacientes foram submetidos a um minucioso exame das estruturas orais que 
incluiu: exame dos tecidos moles; exame clínico para detecção de cáries dentárias (coronárias e radiculares); exame periodontal (profundidade de 
bolsa à sondagem, nível de inserção clínico e índice de sangramento gengival e à sondagem) e exame radiográfico (periapical completo). Após a 
realização dos exames clínicos e radiográficos, os dados foram tabulados e as características da população estudada, bem como as principais 
alterações bucais observadas foram apresentadas na forma de estatística descritiva. A idade média dos pacientes foi 54 anos (dp=9 anos) e 61,76% 
dos pacientes eram homens. Com relação aos tecidos periodontais, nenhum paciente apresentou-se saudável. Noventa e um por cento dos 
pacientes apresentava diagnóstico de periodontite crônica avançada, 6% de periodontite cônica leve/moderada e 3% apresentavam edentulismo 
total. Crescimento gengival medicamentoso, uma alteração tecidual comumente observada em pacientes fazendo uso de bloqueadores dos canais 
de cálcio, foi observado em 18% dos pacientes que não faziam uso dessa classe de anti-hipertensivo e em 45% dos pacientes fazendo uso de algum 
bloqueador de canais de cálcio (nifedipina, amlodipina ou felodipina). A diferença entre os grupos foi estatisticamente significativa (p=0.03). Com 
relação às lesões cariosas, observou-se que os pacientes fazendo uso de beta-bloqueadores apresentavam aproximadamente 3 vezes mais cáries 
radiculares (31,1% x 10,1%) e coronárias ( 83,6% x 35,8%) do que os pacientes que não utilizavam essa classe de anti-hipertensivo. Não houve 
diferença entre os grupos com relação à idade, gênero, tempo de tratamento anti-hipertensivo e índice de placa visível. Tais diferenças na 
prevalência de lesões cariosas podem se dever aos efeitos xerostômicos das medicações, comprovada pelo fato de 78,7% dos pacientes usuários 
de beta-bloqueadores reportarem  sensação de boca seca contra apenas 22,9% dos pacientes que não utilizavam esse medicamento. Os 
resultados do presente estudo sugerem que pacientes hipertensos crônicos resistentes ao tratamento, apresentam maior prevalência das 
principais alterações bucais, podendo dever-se essa condição, ao fato dos mesmos serem mantidos por longos períodos sob terapias 
medicamentosas com múltiplas classes de drogas anti-hipertensivas com reconhecidos efeitos adversos em cavidade oral. Dessa forma, medidas 
preventivas e acompanhamento odontológico regular deveriam ser incluídas no programa de tratamento desses indivíduos.
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RESUMO

O tabagismo é um hábito adquirido reconhecido por promover diversos efeitos na cavidade oral, resultantes principalmente de alterações no fluxo 
sanguíneo local, na cicatrização tecidual e nas respostas inflamatória e imunológica. O comprometimento do sistema imune poderia facilitar a 
extensão do processo de destruição óssea perirradicular e/ou interferir com os eventos de cura e reparo seguintes ao tratamento endodôntico.  
Portanto, um aumento do número e/ou tamanho das lesões perriradiculares seria esperado em tabagistas. É possível pressupor que o tabagismo 
poderia ser considerado um modificador da doença, ou seja,  mesmo não sendo a principal causa para o desenvolvimento de lesões 
perriradiculares pode influenciar na evolução das mesmas. Porém, ainda são poucos e contraditórios os estudos correlacionando a influência do 
tabagismo na prevalência de lesões perirradiculares O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tabagismo na prevalência de lesões 
perirradiculares. Foram selecionadas 168 fichas clínicas de pacientes fumantes e não fumantes pareados por idade e sexo. Os exames radiográficos 
foram analisados quanto ao número de dentes, presença de lesão perirradicular (critério para sucesso endodôntico PAI) , presença de tratamento 
endodôntico, a qualidade da obturação dos canais e a qualidade da restauração coronária. Os dados foram analisados utilizando o programa SPSS. 
Foram avaliados 1.984 dentes do grupo de fumantes (23,6 ± 6,7 dentes por paciente) e 2.103 em não fumantes (24,5 ± 6,7 dentes por paciente). 
82% dos fumantes e 79% dos não fumantes apresentavam dentes associados à lesão perirradicular. Em fumantes, dos 127 dentes de tratados 
endodonticamente, 59 estavam associados à lesão perirradicular (35 obturação do canal satisfatória e 19 obturação do canal e restauração 
dentária satisfatórias). Em não fumantes, dos 91 dentes tratados endodonticamente, 60 estavam associados à lesão perirradicular (23 obturação 
do canal satisfatória e 22 obturação do canal e restauração dentária satisfatórias). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 
para todos os parâmetros avaliados. Os resultados do presente estudo não demonstraram diferenças significativas na prevalência de lesões 
perirradiculares entre fumantes e não fumantes. Acredita-se que novas pesquisas devem ser realizadas para o melhor esclarecimento do efeito 
específico deste hábito na evolução de lesões perirradiculares.
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RESUMO

Os pinos de resina reforçados com fibras de vidro ganharam popularidade para a restauração de dentes tratados endodonticamente. Estes pinos 
apresentam um módulo de elasticidade semelhante ao da dentina e podem absorver as forças concentradas ao longo da raiz, diminuindo a 
probabilidade de fraturas radiculares. As falhas adesivas ocorrem, geralmente, através do deslocamento de pinos do interior dos canais 
radiculares. Pinos de fibra normalmente são cimentados nos canais radiculares com cimentos resinosos duais. A união à dentina radicular é 
desafiada pela longa e estreita forma geométrica do canal radicular, que é altamente desfavorável para aliviar as tensões de polimerização dos 
cimentos resinosos. Além disso, o alto fator-C pode dificultar a união dos cimentos resinosos às paredes dos canais. A retenção eficaz dos pinos de 
fibra no interior dos canais radiculares é, em grande parte, devida ao atrito do deslizamento do cimento contra as paredes internas dos canais. 
Após o condicionamento ácido, os monômeros resinosos devem penetrar nos espaços que foram desmineralizados entre a dentina, porém, por 
excesso ou falta de umidade isso nem sempre ocorre, deixando fibras colágenas desprotegidas e susceptíveis à ação de enzimas provenientes da 
própria dentina, que ativadas pelo baixo pH do condicionamento ácido, iniciam um ciclo de degradação do colágeno. Tem sido observado que a 
clorexidina possui a capacidade de diminuir o potencial degradante destas enzimas denominadas metaloproteases, conferido assim, maior 
longevidade à camada híbrida e, consequentemente, às restaurações adesivas. Esta pesquisa teve por objetivo a avaliação da resistência da união, 
pelo método de push out, de pinos de fibra de vidro cimentados com cimento resinoso dual associado ao sistema adesivo Single Bond Universal, 
através de diferentes estratégias adesivas. Em 40 incisivos bovinos, um pino de fibra de vidro (White Post DC nº 3 - FGM) foi cimentado com 
cimento resinoso dual RelyX ARC (3M ESPE) e sistema adesivo universal (Single Bond Universal - 3M ESPE). Os dentes foram divididos em 4 grupos 
(n = 10), de acordo com a estratégia de união. No grupo 1, não se realizou tratamento do substrato dentinário com clorexidina 2%, sendo o pino 
cimentado através da técnica autocondicionante. O grupo 2 recebeu condicionamento com ácido fosfórico 37% e também não se utilizou solução 
de clorexidina 2%. O grupo 3 recebeu a aplicação de clorexidina 2% e do sistema adesivo pela técnica autocondicionante. O grupo 4 recebeu 
condicionamento com ácido fosfórico 37%, aplicação de clorexidina 2% e, em seguida, aplicação do adesivo. Os grupos foram fatiados (1.8 mm) 
em três porções (cervical, média e apical) e tiveram seus pinos deslocados pelo teste de push out em máquina universal de ensaios mecânicos. A 
análise estatística foi feita pelos testes ANOVA e Post Hoc de Tukey (p = 0,05). A técnica autocondicionante obteve maiores valores em MPa, 
mostrando a não necessidade de condicionamento ácido para melhoria da resistência adesiva do sistema adesivo testado. Para a técnica com 
condicionamento ácido, com e sem clorexidina, os valores de resistência adesiva foram estatisticamente semelhantes nos três terços radiculares. 
Para a técnica autocondicionante, com e sem o uso da clorexidina, a região cervical exibiu os maiores valores de resistência adesiva. Em ambas as 
técnicas, convencional e autocondicionante, não houve diferença significativa nos valores imediatos de resistência adesiva ao uso da clorexidina.
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RESUMO

O amplo conhecimento da anatomia do canal radicular é fundamental para realização de tratamentos endodônticos de sucesso. No início do 
século passado, foram desenvolvidas técnicas para estudar a morfologia dos grupamentos dentários. A radiografia foi durante muito tempo 
utilizada para observar a cavidade pulpar durante a terapia endodôntica, porém por fornecer  apenas imagens bidimensionais, muitos detalhes 
podem ser perdidos. Assim, novas técnicas surgiram para melhorar a avaliação da anatomia do sistema de canais radiculares como a tomografia 
computadorizada de feixe cônico que permite a obtenção  de imagens em diversos planos com melhor resolução. É considerada uma das técnicas 
mais precisas para obter a localização e identificação dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico. O objetivo do presente estudo foi 
analisar, in vivo, a configuração anatômica de incisivos e caninos inferiores de uma população brasileira. Cem exames de tomografia 
computadorizada de feixe cônico foram analisados por dois examinadores qualificados, de forma independente e um terceiro decidiu nos casos 
divergentes. A configuração dos canais radiculares foi determinada seguindo a classificação de Vertucci. A análise estatística foi realizada através 
dos testes t e Kappa. No total foram analisados 561 dentes. A concordância inter examinador foi substancial (Kappa = 0,71). Quatro tipos de 
configuração foram identificados nos dentes investigados (tipos 1, 2, 3 e 5). A maioria dos incisivos centrais, laterais e caninos apresentaram a 
configuração do tipo 1 (82%, 82% e 97%, respectivamente). Com relação a prevalência de dois canais, o incisivo lateral foi o dente mais afetado 
(13%), seguido pelo incisivo central (12%) e pelo canino (3%). A configuração menos prevalente foi a do tipo 5, presente em apenas dois casos. O 
gênero não influenciou na prevalência dos diferentes tipos de configurações anatômicas (p>0,05). A ocorrência de dois canais em incisivos e 
caninos inferiores apresentou uma prevalência moderada, o que reforça o cuidado necessário no tratamento destes dentes, em espacial dos 
incisivos centrais e laterais.
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RESUMO

O estudo da anatomia interna do sistema de canais radiculares é de extrema importância para se alcançar um tratamento endodôntico de 
excelência. Neste contexto, o conhecimento aprimorado da morfologia do sistema de canais radiculares se faz necessário pelos profissionais de 
Endodontia com a finalidade de alcançarem o sucesso terapêutico. Assim,dentre as principais anomalias anatômicas encontradas observa-se a 
presença da raiz supranumerária também denominada de radix que pode ser encontrada em alguns elementos dentários principalmente nos 
molares inferiores.Cabe ressaltar que a presença de uma terceira raiz (radix) em molares inferiores é uma ocorrência rara, mas que representa um 
grande desafio com relação ao diagnóstico e tratamentos endodônticos,pois essa variação anatômica não identificada durante o tratamento pode 
ser a causa de um insucesso na terapia.Esta variação anatômica possui duas denominações: Radix entomolaris localizados na posição distolingual 
dos molares inferiores e Radix paramolaris localizados na posição mesiovestibular dos molares inferiores. Em pesquisa recente realizada na base 
de dados PubMed, foi possível identificar apenas um trabalho que estabeleceu a prevalência desta ocorrência, em uma população coreana. 
Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar in vivo a prevalência de radix em molares inferiores de uma população brasileira. Para isso, 
cem exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram analisados por dois examinadores qualificados, de forma independente e um 
terceiro avaliador decidiu nos casos divergentes. Os dados foram tabulados e a prevalência de radix foi calculada. A concordância inter examinador 
foi moderada (Kappa = 0,67). No total, 298 molares foram analisados, 206 de pacientes do sexo feminino e 92 do masculino. Apenas dois casos de 
radix foram identificados, um em um elemento dentário 46 e outro em um 37, ambos na posição disto-lingual (entomolaris), em pacientes do sexo 
feminino.Portanto a  prevalência de radix neste presente estudo foi de 0,7%.
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RESUMO

A etiologia das lesões perirradiculares está associada à colonização e perpetuação de bactérias no sistema de canais radiculares, com expansão dos 
produtos tóxicos em direção à região perirradicular. Os agentes bacterianos são capazes de estimular a reação imunológica do hospedeiro 
(respostas imunes inata e adaptativa). A resposta imune adaptativa tem início quando as células apresentadoras de antígenos (APCs) apresentam 
moléculas de antígenos a linfócitos T helper (TH) na sua forma não ativada. Após a estimulação antigênica, os linfócitos TH CD4+ podem se 
diferenciar em TH1 capaz de mediar à resposta imunológica celular através de IFN-γ, IL-2 e TNF-α, ou em TH2 capaz de iniciar a resposta humoral 
através de IL-4, IL-5, IL-10 e TGF-β. Os linfócitos TH também podem se diferenciar em TH17 que secreta IL-17 capaz de promover a resposta 
inflamatória dominada por neutrófilos. Portanto, o objetivo desde estudo foi avaliar a expressão dos mediadores químicos IL-2, TNF-α, IFN-γ, IL-5, 
TGF-β e IL-17, que caracterizam a atividade do linfócito TCD4+ em lesões perirradiculares, e comparar com dados clínicos. Foram selecionadas 23 
lesões perirradiculares (18 granulomas e 5 cistos). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram utilizadas para a realização das reações 
imunohistoquímicas. A análise das imagens foi realizada com o uso de um microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos de 
grande aumento, onde foram avaliados o epitélio (cistos) e o tecido conjuntivo. Foram atribuídos valores para cada campo, de acordo com o 
número de marcações positivas para o anticorpo. Os resultados obtidos foram comparados com dados clínicos e tempo de tratamento 
endodôntico, utilizando o programa SPSS. A comparação entre as citocinas em granulomas revelou diferença entre IL-2 x IFN-γ (p= 0,001) e IL-2 x 
TGF-β (p= 0,001). Não houve diferença significativa entre os mediadores químicos em cistos. A comparação entre as citocinas e os dados clínicos 
demonstrou em granulomas relação entre a expressão focal de IL-2 e a sintomatologia positiva (p=0.005) e ausência de fístula (p=0.004), e a maior 
expressão de IFN-γ e a sintomatologia positiva (p=0.005) e ausência de fistula (p=0.004). Em cistos, não foram encontradas diferenças 
significantivas. Houve equilíbrio entre a expressão de citocinas associadas ao processo inflamatório crônico perirradicular. Apenas IL-2 e IFN-γ 
estavam relacionados com dados clínicos em granulomas.
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RESUMO

Alterações fisiológicas naturais que ocorrem em pacientes da terceira idade favorecem o desenvolvimento de  doenças crônicas como 
hipertensão, câncer e diabetes. Acredita-se que alterações na resposta intra-óssea a produtos do metabolismo microbiano e aos próprios 
microrganismos naturalmente presentes, aliadas aos comprometimentos sistêmicos, possam atuar como modificadores da lesão perirradicular. O 
objetivo deste trabalho foi verificar a participação de macrófagos em cistos e granulomas perirradiculares de pacientes na terceira idade através 
da imunoexpressão de CD 68 e comparar os resultados obtidos com pacientes adultos. Após submissão e aprovação pelo comitê de ética em 
pesquisa da Universidade Estácio de Sá, foram selecionadas 21 lesões perirradiculares (9 cistos e 12 granulomas) de pacientes idosos com idade 
igual ou maior que 60 anos (grupo de estudo) e 26 (13 cistos e 13 granulomas) de pacientes adultos com idade entre 20-50 anos (grupo controle). 
O diagnóstico de lesão perirradicular foi realizado através de exame histopatológico, demonstrando que o cisto apresenta uma cavidade parcial ou 
totalmente delimitada por epitélio, e que o granuloma é uma lesão formada por tecido de granulação. A análise imuno-histoquímica foi realizada 
utilizando lâminas silanizadas com anticorpo anti-CD68  e subdivididas em 5 campos de grande aumento através de um microscópio óptico. 
Tecidos epitelial e conjuntivo foram avaliados. De acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo, notas foram dadas, sendo estas 
de 0 a 2. A análise comparativa dos dados obtidos foi realizada através do programa Graphpad Prism 6 for Windows, e a significância estatística 
levada em consideração foi de p<0.05. Os resultados demonstram que não houve diferença estatística comparada a expressão de CD68 entre 
tecido epitelial de cistos de pacientes adultos e idosos. Em contrapartida, no tecido conjuntivo de cistos e granulomas houve diferença estatística 
quando comparados os dois grupos etários. Em cistos de pacientes adultos quando comparado o epitélio com o conjuntivo houve diferença 
estatística, assim como quando comparado o epitélio de cistos em relação ao conjuntivo de granuloma. Em relação aos idosos, não houve 
diferença estatística  entre epitélio e o conjuntivo de cistos, e entre tecido conjuntivo dos cistos e granulomas. A intensidade de marcação 
macrófagos foi maior em tecido conjuntivo tanto de cistos como em granulomas de pacientes adultos, confirmando a participação ativa destas 
células na resposta inflamatória/imunológica dos pacientes adultos. Em pacientes idosos, foi possível verificar que suas reações imunológicas 
podem estar comprometidas, devido a menor presença destas células nas lesões perirradiculares, podendo aumentar as chances de insucesso do 
tratamento 
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RESUMO

O presente estudo avaliou, in vivo, a distância média entre o canal mandibular e os ápices radiculares dos dentes posteriores de ambos os lados de 
indivíduos brasileiros. Para isto, 100 exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram analisados por dois examinadores qualificados, 
de forma independente. A menor distância entre o ápice de cada raiz dentária e a cortical do canal mandibular adjacente foi mensurada nos cortes 
transversais, com o auxílio de um programa computacional. Pacientes foram classificados de acordo com sexo e idade. Os critérios de exclusão 
foram ausência de dentes posteriores (pré-molares e molares) uni ou bilateral, presença de artefatos que impeçam a mensuração da raiz do dente 
a ser analisado. A média das medidas obtidas pelos avaliadores foi então calculada. Valores menores que 0,5 mm e maiores ou igual a 0,5 mm 
foram considerados muito próximos ao canal mandibular e distantes, respectivamente. A análise estatística foi realizada através do teste Mann-
Whitney para verificar a influência do gênero. No total, 1017 raízes fizeram parte do estudo, sendo que 41 estavam localizadas muito próximo ao 
canal mandibular (4%), 914 estavam distantes (90%) e 62 estavam além (6%). Considerando todos as raízes, a média de distância foi de 4,06 mm. A 
raiz com a menor distância foi a distal do dente 38 (1,94 ± 3,04) enquanto a distal do 46 apresentou a maior distância (5,76 mm ± 2,94). Não houve 
diferença estatisticamente significante entre com relação ao gênero (p > 0,05). A prevalência de raízes próximas ao canal mandibular foi baixa na 
população estudada, contudo o endodontista deve estar atento a procedimentos endodônticos realizados em dentes inferiores, especialmente em 
segundos molares e pré-molares inferiores, a fim de prevenir danos iatrogênicos ao nervo alveolar inferior.
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RESUMO

A resistência dos agentes patogênicos a múltiplas drogas, em decorrência do uso indevido dos antibióticos, impossibilitou a erradicação das 
infecções. Antimicrobianos derivados de plantas são sempre fontes de novas terapias. Um rápido olhar para a forma como a natureza, 
especialmente as plantas, combatem infecções, fornecerá uma compreensão mais profunda da metodologia, que precisa ser adotada para a 
concepção e desenvolvimento de novos agentes anti-infecciosos altamente eficazes. Antibióticos não convencionais naturais ou sintéticos podem 
aumentar a atividade de determinados antibióticos ou reverter a resistência natural bacteriana a certos antibióticos. Como consequência desse 
potencial, esses compostos podem ser classificados como modificadores da atividade antibiótica. O objetivo desse trabalho foi verificar a atividade 
antimicrobiana do óleo fixo de Orbignia speciosa (OFOs) (babaçu) por meio de testes microbiológicos (concentração inibitória mínima e efeito 
sinérgico em associação com antibióticos aminoglicosídeos). Seis diferentes cepas bacterianas foram utilizadas: duas Gram-positivas, duas Gram-
negativas e duas cepas multiresistentes. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram determinadas por ensaio de microdiluição. Caldo (BHI) 
a 3,8% foi usado para crescimento bacteriano (24 h, 35 ± 2 ºC). O inóculo de cada cultura de cada espécie de bactéria foi diluído em caldo BHI na 
mesma média a uma concentração final de aproximadamente 1 x 108 UFC/mL (0.5 unidades de turvação nefelométrica- escala McFarland). Após 
isso, a suspensão foi diluída a 1 x 105 UFC/mL em BHI 10 %. Volume de 100 µL da diluição foi distribuído em placas de 96 poços com o óleo, 
alcançando 5 x 105 UFC/mL como concentração final dos inóculos. A solução inicial do óleo foi preparada utilizando 10 mg de óleo dissolvido em 
1mL de dimetil sulfóxido - (DMSO) para obter uma concentração inicial de 10 mg/mL. A partir dessa concentração, várias diluições foram feitas em 
água destilada, a fim de obter uma solução estoque de 1024 μg/mL. Várias diluições seriadas foram realizadas pela adição de caldo BHI para atingir 
uma concentração final na faixa de 8-512 μg/mL. Para verificar se o óleo exerceu efeito modulador da ação dos antibióticos aminoglicosídeos 
frente às cepas bacterianas testadas, utilizou-se um método onde as soluções do óleo foram testadas em concentrações sub-inibitórias (CIM/8). 
Foram preparados tubos  eppendorf® contendo cada um deles 1,5 mL de solução contendo 1162 μL de meio de cultura BHI, 150 μL da suspensão 
bacteriana e 188 μL do produto natural na concentração CIM/8. Para o controle foram preparados tubos eppendorf® com 1,5 mL de solução 
contendo 1350 μL de BHI e 150 μL de suspensão dos micro-organismos. A placa foi preenchida adicionando-se 100 μL desta solução em cada poço. 
Em seguida, 100 μL de droga (antibiótico) foram misturados ao primeiro poço, procedendo-se a microdiluição em série, até a penúltima cavidade. 
As concentrações de antibióticos variaram gradualmente de 1024 a 1 μg/mL. As maiores atividades inibitórias foram frente a E. coli 27 (MIC 32 
µg/mL), S. aureus 358 (MIC 256 µg/mL) e E. coli ATCC 25922 (MIC 512 µg/mL) para OFOs. Além disso, houve uma significativa redução (P < 0.001) 
dos valores de MIC para o antibiótico amicacina frente às cepas de S. aureus 358 e P. aeruginosa ATCC 15442 e para o antibiótico neomicina frente 
às cepas de S. aureus 358, P. aeruginosa ATCC 15442 e E.coli 27. De acordo com os resultados obtidos constatou-se que o OFOs apresentou 
significativo potencial sinergístico quando combinado com antibióticos aminoglicosídeos, sendo de grande importância, tendo em vista que a 
utilização de agentes antimicrobianos provenientes de compostos de origem vegetal representa uma estratégia alternativa no tratamento de 
diferentes tipos de infecções.
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RESUMO

A prática de atividade física (AF) diminui o risco de mortalidade precoce em sujeitos que apresentam diversas doenças crônicas, incluindo 
hipertensão, diabetes melittus e dislipidemias. Tem sido recomendado pela Organização Mundial da Sáude – OMS a prática semanal de 150 
minutos de atividade física de intensidade moderada a forte. O objetivo do presente estudo foi investigar a adesão e os fatores associados que 
influenciam na adesão às recomendações para prática de AF em indivíduos que auto relataram ter hipercolesterolemia, hipertensão ou diabetes. 
As análises foram baseadas nos dados coletados na linha de base do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto – ELSA Brasil, em 14.521 
participantes, com idade entre 35-74 anos. O nível de AF foi determinado pelo uso do Questionário internacional de atividade física (IPAQ). 
Análises de regressão logística foram realizadas para examinar a influência de dados demográficos, condições socioeconômicas, percepção do 
estado de saúde e facilidade no acesso para se exercitar, com a adesão à AF recomendada. Os resultados mostraram que 17,8%, 15,1% e 13,9% 
dos sujeitos que relataram hipercolesterolemia, hipertensão e diabetes aderem às recomendações de AF, respectivamente. Homens com 
hipertensão e hipercolesterolemia são mais ativos do que mulheres. Os fatores positivamente associados à adesão foram alto nível de 
escolaridade e renda. Em direção oposta, indivíduos que relataram pobre percepção de saúde, presença de sobrepeso e obesidade, fumo regular e 
menor oportunidade de se exercitar na vizinhança apresentam uma menor adesão à AF. Em conclusão, o número de adultos com 
hipercolesterolmia, hipertensão e diabetes que aderam às recomendações da prática de AF é muito baixo. Considerando a AF como uma 
importante intervenção terapêutica no controle das doenças crônicas não-transmissíveis na população geral, as barreiras que interferem na PA 
adesão devem ser levadas em conta para incluir o exercício como estratégia auxiliadora na conduta dessas doenças crônicas.
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Título: POPULAÇÃO IDOSA FEMININA ATENDIDA PELO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: PERFIL E ELEGIBILIDADE 
DA OFERTA DE CUIDADOS PALIATIVOS
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RESUMO

O perfil da população brasileira tem se assemelhado ao de países desenvolvidos, caracterizado por um aumento do número de idosos, em 
especial, do sexo feminino. Diante dessa nova realidade, torna-se relevante o desenvolvimento de estratégias efetivas para garantir melhor 
qualidade de vida dessa crescente população. Objetivou-se verificar a elegibilidade da oferta de cuidados paliativos as mulheres idosas atendidas 
pelo programa saúde da família do SUS, bem como, avaliar a elegibilidade da implementação de uma equipe especializada em cuidados paliativos 
junto às unidades básicas de saúde (UBS). Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, desenvolvido no Município de Maringá, Paraná, no 
período compreendido entre os meses de abril a julho de 2015. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres 
Humanos da UNICESUMAR com o parecer nº 1.009.247/2015. O público alvo do estudo foram 423 mulheres com idade igual ou superior a 60 
anos, que fazem uso do serviço domiciliar oferecido pelas 29 unidades básicas de saúde UBS do município. Os dados referentes ao perfil 
sociodemográfico, suporte social e condições de saúde das idosas foram coletados por meio da aplicação de um questionário semiestruturado e 
aqueles referentes à elegibilidade de cuidados paliativos foram adquiridos com a utilização dos instrumentos Palliative Care Screening Tool e 
Palliative Performance Scale. Verificou-se que o perfil sociodemográfico e de saúde das idosas atendidas no domicílio são compatíveis com seu 
estado de vulnerabilidade, marcados pelo predomínio de mulheres com idade superior a 75 anos, viúvas, com grau de instrução baixo, com pouco 
suporte social, portadoras de doenças crônicas e com dificuldades de deambulação. Quanto aos escores obtidos nos instrumentos de avaliação da 
necessidade de cuidados paliativos, a maioria das idosas apresentou escores compatíveis com a elegibilidade da utilização dos mesmos.  Conclui-se 
que a população idosa feminina maringaense que recebe atendimento domiciliar ofertado pelo SUS de fato carece deste atendimento, pois 
apresenta dificuldade de mobilidade. Além disso, esta população apresenta condições de saúde compatíveis com a necessidade de receberem 
cuidados paliativos, o que sugere a necessidade de articulação de equipes de trabalho especializada em cuidados junto às UBSs.
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Título: PREFERÊNCIAS NO TRABALHO, SEGUNDO O RELATO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 409

RESUMO

O entendimento de muitos sobre as preferências do docente com relação ao seu trabalho está relacionado tanto à formação de cidadãos para um 
mundo melhor, quanto à dinâmica cotidiana e o relacionamento interpessoal. No entanto, essa profissão apresenta também alguns indicadores 
negativos, muitas vezes relacionados às divergências nos processos pedagógico-administrativos e ao desgaste proporcionado pelas questões éticas 
e disciplinares. Objetivo: Conhecer e compreender as preferências no trabalho segundo a opinião de professores municipais de educação infantil e 
fundamental de uma cidade do interior paulista. Metodologia: Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. A coleta dos dados aconteceu por 
meio de questionário autoaplicável com dados sociodemográficos e duas perguntas norteadoras: O que você mais gosta no seu trabalho? O que 
você menos gosta no seu trabalho? A análise dos dados foi realizada por categorização, possibilitando a articulação das respostas. Resultados: A 
maioria dos participantes se constituía do gênero feminino; com idade entre de 28 e 50; católicas; formadas entre 6 e 29 anos; que trabalham na 
rede municipal de ensino entre 2,5 anos e 27 anos. Dividem-se entre casadas e solteiras; tem curso de pós-graduação, especialização; lecionam em 
dois turnos (manhã e tarde) e não possuem outra atividade profissional. Foram elencadas as seguintes categorias em relação ao que professor 
mais gosta no trabalho docente: Dinâmica escolar; Relacionamento interpessoal com estudantes e colegas; Educação de valores e participação 
para a cidadania. E relativo ao que menos gosta: Divergência sobre o processo pedagógico-administrativo; Falta de postura ética-profissional; 
Estresse; Indisciplina dos alunos. Considerações Finais: Os professores investigados relacionam a profissão docente à formação da cidadania, 
transformação da sociedade, além de significativo grau de realização pessoal e profissional. Todavia, revelam dificuldades na profissão, 
entendendo-a como fortemente influenciada pela instituição, pela deficiência estrutural do serviço, dificuldades e conflitos relacionados à 
manutenção dos níveis de saúde mental dos integrantes da escola, fundamentalmente do professor e do aluno e das consequências que podem 
advir desta relação.
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Título: QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA POR MEIO DO ALSAQ-40 410

RESUMO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, progressiva, com comprometimento nos neurônios motores superiores e 
inferiores, na maioria dos casos sem comprometimento cognitivo e sensorial. Está associada à morte do paciente em um tempo de três a quatro 
anos, geralmente por insuficiência respiratória. As causas da ELA são multifatoriais e sua incidência é de 1,4 a 1,6 por 100 mil habitantes. A 
progressão da fraqueza, a perda de independência física, a inexistência de cura, os temores sobre a morte e as preocupações diárias do paciente 
com uma doença grave como a ELA, fazem com que a perspectiva sobre a sua saúde se torne maior, influenciando a qualidade de vida. Objetivo: 
analisar a qualidade de vida de pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) por meio do instrumento ALSAQ-40. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa. Participaram 30 pacientes com ELA de um centro de reabilitação e readaptação em 
Goiás, Brasil. Utilizou-se como instrumento o Questionário de Avaliação da ELA - ALSAQ-40, ficha de perfil sociodemográfico e clínico. A análise 
estatística foi realizada pelo programa SPSS® versão 16.0 e as comparações por meio do teste t e ANOVA.  Resultados e Discussão: Observa-se que 
houve distribuição homogênea em relação ao sexo e estado civil (solteiro e casado). A maioria dos pacientes possuía ensino médio e/ ou superior 
(60%), casa própria (73,3%), carro próprio ou da família (56,7%), renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos (62,1%), não possuía plano de 
saúde (60%)  e era da classe econômica C e D (53,3%). Na maioria dos pacientes, o tempo dos primeiros sinais e sintomas ao diagnóstico foi maior 
ou igual a um ano (56,7%), o tempo de evolução da doença foi de um a três anos (63,3%) , recebiam atendimento ambulatorial (76,7%), usava 
Bilevel Positive Pressure Airway (Bipap) (76,7%) e cadeira de rodas (63,3%).Os pacientes tiveram todos os domínios do ALSAQ-40 afetados, sendo, 
mobilidade física (76,27) e atividades de vida diária (73,00) os mais prejudicados, comunicação (66,83) e função emocional (53,03) intermediários 
e comunicação (52,20) o menos afetado. Os domínios que mais tiveram relação com os aspectos sociodemográficos e clínicos foram mobilidade 
física e atividades de vida diária. Considerações finais: Conclui-se que a progressão rápida da doença acarreta prejuízo na qualidade de vida do 
paciente, principalmente na área física, mas há uma superação destas experiências vivenciadas, de acordo com o resultado obtido no domínio 
função emocional. O uso do instrumento específico de avaliação da qualidade de vida do paciente com ELA, ALSAQ-40 é indicado para elaboração 
de estratégias e planos de intervenção pela equipe multiprofissional.
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Título: A APROPRIAÇÃO DA PSICANÁLISE POR INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 411

RESUMO

O projeto tem como objetivo investigar as relações entre instituições religiosas evangélicas e a Psicanálise. Verificou-se a existência de mais de 
vinte instituições religiosas evangélicas, entre seminários, igrejas e institutos bíblicos, que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise, 
inclusive com análise pessoal. Nosso objetivo é compreender como tais cursos se dão e como se articulam com a psicanálise. Nossa questão pode 
ser enunciada da seguinte forma: Como se dá a interface entre formação teológica e formação psicanalítica? Algumas outras questões são: O que 
é incorporado da psicanálise pelas instituições religiosas? O que é deixado de fora? Como são conduzidos esses cursos? Quem é o público que 
frequenta? Quem são os docentes? Quais os desdobramentos no cotidiano? Nosso objetivo é realizar uma pesquisa sobre esses cursos e 
formações, começando com uma análise e detalhamento de como se efetiva o ensino da psicanálise por esses institutos/seminários, investigando, 
em um segundo momento, a incorporação da psicanálise por algumas igrejas, principalmente as ligadas a esses seminários. De que maneira as 
igrejas modernas incorporam os pressupostos clínicos/teóricos psicanalíticos é o escopo de nossa pesquisa. Trabalhamos com a hipótese de que 
tais apropriações possuem uma ligação com a Modernidade e a posição social da religião cristã. Nossa metodologia está baseada em uma análise 
documental, na qual buscamos identificar por meio das informações das instituições religiosas disponíveis na Internet as estruturas da formação e 
dos cursos teóricas em Psicanálise, elaborando séries, organizando o material em grupamentos que nos facilitaram a compreensão do fenômeno 
que estudamos. Como a pesquisa está em andamento, nossas conclusões são parciais. Percebemos que a utilização dos instrumental teórico 
psicanalítico pelas instituições religiosas tem como objetivo dois movimentos: primeiro uma popularização da psicanálise para um público maior, 
segundo uma ligação entre o fenômeno religioso e os fenômenos psíquicos, na tentativa de ora favorecer as explicações religiosas sobre o 
sofrimento humano, ora as explicações religiosas. Nossa preocupação, como psicanalista, é de que as explicações religiosas venham a anular a 
vitalidade das explicações psicanalistas. Entretanto, vemos percebendo que há um movimento de filtragem dos pressupostos teóricos 
psicanalítico, neste sentido, as instituições lançam mão da parte teórica que lhes interessa, deixado de fora todos os constructos teóricos que 
podem questionar a validade da religião como uma explicação metafisica. A pesquisa continuará até julho de 2017 e está no âmbito da Iniciação 
Cientifica e ligada ao nosso estágio de pós-doutorado em Psicanálise na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um desdobramento previsto será 
o de ampliar os objetivos da pesquisa englobando, após julho de 2017, em uma nova pesquisa, os alunos do curso de Psicologia da Universidade 
Estácio de Sá e as relações entre suas pertenças religiosas e a formação acadêmica oferecida.

E-mail para contato: fernandagoncalves.fgs@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Fernanda Gonçalves da Silva; Monique de Oliveira de Souza; Genilda Rosa Lira dos Santos; Rafaela Manoel do 
Nascimento Botelho

Palavra(s) Chave(s): Autoestima. Pós-cirúrgico. Cirurgia bariátrica.

Título: A AUTOESTIMA EM PACIENTES NO PÓS-CIRÚRGICO DE CIRURGIA BARIÁTRICA 411

RESUMO

A obesidade é uma doença crônica de etiologia multifatorial que envolve elementos de ordem psicológica, comportamental, emocional 
perceptual, genética, social, metabólica e endócrina. Neste contexto, atualmente a cirurgia bariátrica é utilizada como o método mais eficaz, a 
longo prazo, no tratamento da obesidade, no entanto, dados evidenciam um aumento da procura pela cirurgia bariátrica como um procedimento 
estético. Os pacientes acreditam que após a cirurgia, com a redução do peso, melhorarão a autoimagem e resgatarão assim a autoestima. Porém a 
partir dos relatos obtidos neste estudo, percebeu-se que, mesmo após a perda de peso, os conflitos com a imagem corporal permanecem. O 
referido estudo teve como objetivo compreender a importância do psicodiagnóstico para indicação da cirurgia bariátrica visando à redução de 
possíveis complicações e frustrações no pós-cirúrgico.  A amostra foi composta por 10 participantes, de ambos os sexos, que haviam sido 
submetidos à cirurgia bariátrica no período de 3 meses a 7 anos, de idades entre 25 e 50 anos. Os participantes foram submetidos a uma 
entrevista semiestruturada, ao teste HTP e a uma escala de avaliação da autoimagem. Os participantes que passaram por palestras de 
psicoeducação e que tiveram o psicodiagnóstico realizado em um número maior de sessões evidenciaram na figura humana no teste HTP poucas 
latências, latência inicial menor de 30 segundos, simetria no desenho e localização central. Na entrevista relatam satisfação com o resultado do 
procedimento apesar do rigoroso controle da alimentação e as consequências como queda de cabelo e flacidez. Em contra partida, os pacientes 
que fizeram a cirurgia com um preparo inferior a seis meses e o psicodiagnóstico teve a duração entre uma e três sessões apresentaram o desenho 
da figura humana pequena, traços fragmentados e muitas latências além de relatarem dificuldade em reconhecer e aceitar a sua imagem, muita 
vergonha pelo excesso de pele, flacidez e queda de cabelo; intenso sofrimento na adaptação a nova alimentação e aumento da ansiedade. 
Conclui-se que promover a prática da psicoeducação e discutir as expectativas da cirurgia, bem como um processo de psicodiagnóstico, com 
técnicas e testes adequados para identificar a estrutura emocional do paciente, minimizando assim o risco da ocorrência de complicações 
provenientes das grandes transformações impostas a sua imagem corporal decorrentes da cirurgia bariátrica.
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DO CAMPUS R9
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RESUMO

Este estudo originou-se em uma pesquisa qualitativa realizada em campo com os alunos de Psicologia do turno da noite da Universidade Estácio 
de Sá, Campus R9, com o objetivo de identificar as motivações do constructo “exposição exagerada” no Facebook. A metodologia utilizada para a 
realização da pesquisa foi à aplicação questionários contendo perguntas qualitativas em uma amostra estratificada de 52 alunos, correspondente a 
10% dos estudantes matriculados no turno da noite no curso de Psicologia. Após a mensuração dos dados, a através de análise estatística, a 
pesquisa apontou os seguintes resultados: A maior faixa etária dos estudantes do turno da noite é entre 20 e 29 anos de idade com 53,85%; nesta 
faixa etária 40,38% buscam fazer parte de algum grupo virtual, registrando o sentimento de aceitação como motivo; 48,08% acreditam que a 
constante exposição aumenta a competitividade entre os usuários e estas, resultado de 48,08%%, são reforçadas cada vez mais pelas “curtidas” 
dos outros usuários; com a afirmativa que o Facebook dá grande visibilidade para o usuário, entretanto, na Afirmativa de que o Facebook é um 
espaço que as pessoas mostram-se “pouco” de como verdadeiramente são, e “muito” de como gostariam de ser, o resultado foi de 51,92%%. 
Considerando estes resultados a pesquisa aponta questões como: Autoestima, necessidade de pertencimento a um grupo, autoimagem, 
relacionamentos virtuais, inclusão social, promoção pessoal, necessidade de ter “seguidores” atualmente denominados assim os admiradores, 
temas que são o objeto discutido com base teórica em nosso trabalho. Onde observamos que estes resultados iniciais abrem precedentes para 
muitas discussões sobre tema, tais como: As motivações e necessidades de exposição e aceitação no Facebook e O processo de construção das 
relações interpessoais a partir de uma demanda contemporânea. A nossa amostra os estudantes de Psicologia, e as questões levantadas, de forma 
análoga, poderão ter sua aplicação a outros grupos sociais, em novas pesquisas na área do comportamento humano, como forma de contribuir e 
identificar os novos comportamentos sociais do século XXI.
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RESUMO

Após a Reforma Psiquiátrica Brasileira e com as constantes atualizações dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, é necessário um 
olhar atento às novas dinâmicas movimentações das demandas psiquiátricas quanto à procura de atendimento, em especial nas questões 
emergenciais. Este estudo tem a proposta de um olhar crítico às novas configurações de atendimento pós reforma com o intuito de uma melhor 
compreensão da situação atual dos atendimentos psiquiátricos. Trata-se de um levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed, BVS, ISI e 
Lilacs dos descritores emergência geral e urgência psiquiátrica. Foram encontrados 34 artigos, porém somente 9 relacionados ao tema. Em 
detrimento da Reforma Psiquiátrica, com a promulgação da lei 10.216/01 e a criação dos serviços substitutivos, foi necessária uma readaptação 
dos usuários do Sistema Único de Saúde quanto a nova dinâmica de atendimento disponível na rede. Neste contexto, existe um movimento de 
usuários do Sistema Único de Saúde que buscam atendimento nos serviços de urgência e emergência geral por apresentarem, por exemplo, 
comportamento agressivo em crise psicótica, tentativa de suicídio, agitação psicomotora, crises por transtornos ansiosos e qualquer situação que 
ele esteja oferecendo risco a si mesmo ou a terceiros. O serviço de emergência tem como finalidade o acolhimento, avaliação, atendimento e 
encaminhamento das demandas que ali surgem. Atualmente, as unidades que oferecem serviço de urgência e emergência que funcionam 24 horas 
acolhem usuários com quadros de urgência propriamente dita, pacientes desgarrados da rede primária e urgências sociais. Essas demandas 
misturam-se entre si superlotando estes estabelecimentos e comprometendo a qualidade da assistência prestada à população. As mudanças na 
política de saúde mental, iniciadas com a Reforma Sanitária brasileira, prioriza um tratamento extra hospitalar, privilegiando a atenção primária à 
saúde, porém, a realidade da prestação destes serviços é precária, levando com que as emergências tenham uma maior demanda. Sendo assim, é 
necessário que o manejo dos pacientes seja realizado de forma ágil ou isso implicará diretamente ao funcionamento do serviço, uma vez que se 
trata de uma demanda grande parte desorganizada, desinformada e espontânea. Esta temática articula-se ainda ao conceito de crise, não 
distinguindo, do ponto de vista biomédico, categorias de urgência e emergência, dando vez ao senso comum e autonomia dos balcões de 
recepção. Isto implica na formação de ideias preconceituosas para com aqueles que são acometidos de transtornos mentais, podendo assim, 
interferir no atendimento dado a eles. Em se tratando de demandas psiquiátricas em unidade de pronto atendimento, os mesmos são atendidos 
nos serviços de emergência tendo um acolhimento e sua classificação de risco de acordo com suas condições clínicas, tanto dos novos casos 
quanto dos já inseridos na rede previamente, realizando uma avaliação das condições médicas gerais e as associadas ao quadro psiquiátrico. 
Assim, o usuário é encaminhado aos serviços de atendimento ambulatorial, aos Centros de Atenção Psicossocial ou em casos agudos, internação. 
Porém, este atendimento de urgências psiquiátricas em pronto atendimento é realizado por um clínico médico, e o acolhimento e classificação de 
risco por profissionais de enfermagem e auxiliares administrativos que não são treinados de maneira adequada para o acolhimento desta 
demanda. Sendo assim, esse estudo busca contribuir para a discussão desse tema de maneira significativa, promovendo um olhar diferenciado ao 
indivíduo em sofrimento psíquico e sua falta de amparo dos serviços de saúde quando o mesmo está em crise, contribuindo para uma mudança na 
ótica do tratamento destes sujeitos.
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RESUMO

A Parafilia é conceituada como uma conduta não aceita socialmente e conseguinte de um transtorno, é diagnosticada com no mínimo seis meses 
de sintomas que gerem sofrimento físico ou psicológico e prejudiquem o funcionamento social. O fetichismo, definido pela Classificação 
Internacional de Doença – CID 10 como F65.0, é a compreensão psicodinâmica das parafilias onde o interesse sexual é desviado para partes do 
corpo (Parcialismo), cenários, fantasias e, há uma dependência do individuo a esses objetos para obtenção de prazer.  Com a definição não 
ambígua, embora modificada constantemente pelas alterações contemporâneas, torna-se inteligível a sua delimitação possibilitando o 
conhecimento e tratamento dos parafílicos. No entanto, há escassez dessas ferramentas aplicadas às vitimas dessas perturbações psicossexuais 
que são violentadas e vistas apenas como objeto, principalmente se estas forem as Profissionais do Sexo (PS). Objetivos: Descrever como a saúde 
mental das PS é afetada pelos fetiches e as parafilias no cumprimento do seu trabalho. Visando alcançar o objetivo proposto neste artigo, foram 
visitados alguns bares no bairro do Mercado na cidade de Maceió-AL onde as parafilias não são repulsas, embora não deixem de gerar sofrimento, 
dá-se ao entender que esses lócus não fazem parte da configuração social, no entanto a classificação brasileira de ocupação – CBO estabelece um 
conjunto de prescrições e normas que desvinculam a atividade trabalhista de qualquer subjugação, além da criação de leis de proteção à mulher 
que viabilizam a saúde e os direitos humanos das profissionais. Metodologia: Utilizaram-se técnicas de entrevistas coletivas, observação especifica 
e sistemática do trabalho, A experiência foi desenvolvida por integrantes da liga de saúde mental da Faculdade Mauricio de Nassau - LASM. 
Resultados: Entre as 13 PS analisamos que 70% delas dizem ou demonstram ter pelo menos um  transtornos relacionados à relações traumáticas e 
a estigmatização causada por ela. 22% apresenta ter pelo menos um transtorno, mais não se mostra associado ou decorrente da patologia e 5% 
não apresentou nenhum transtorno psicológico ou incomodo em praticar alguma parafilia. Conclusão: A profissão é paradoxal: concede prazeres e 
viabiliza satisfações materiais, mas vitimiza principalmente o psicológico e as emoções das PS, que demonstram sofrimento, muitas vezes até 
depressão, tentativas de suicídio, dependência química.
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RESUMO

O envelhecimento da população leva a um aumento das doenças crônicas e degenerativas. Acredita-se que futuramente o Brasil seja um dos 
países com os maiores índices de acometidos por demência, pois possui uma grande quantidade de idosos.  Sabendo que neste caso há 
comorbidades envolvendo depressão, ansiedade e transtornos de comportamento, é imprescindível o acompanhamento psicológico tanto dos 
pacientes quanto dos cuidadores, pois podem ter sua saúde prejudicada devido à sobrecarga em suas vidas. Frente ao exposto, a elaboração deste 
estudo tem como objetivo identificar possíveis orientações na assistência ao paciente estimando a qualidade de vida física e psíquica dos 
envolvidos, pontuando a importância do acompanhamento psicológico diante do diagnóstico. Para a realização deste artigo houve um 
levantamento bibliográfico baseado no banco de dados online SciELO e revistas científicas com critério de busca de periódicos científicos 
publicados nos últimos dez anos e fundamentados em reflexões teóricas que envolvem a demência e seus cuidadores. Embora ainda não haja 
cura, pesquisas afirmam que estudos de células-tronco são apostas futuras na prevenção e no retrocesso da doença. Apurou-se que através do 
diagnóstico diferencial é possível o retardo da evolução do processo, porém, à medida que a doença evolui, a família precisa de orientação para 
saber como lidar com o paciente dependente e situações problema. Denota-se que a falta de infraestrutura na rede pública e em convênios para 
atendimento aos portadores de doenças degenerativas, além dos altos custos financeiros para mantê-los em uma instituição que ofereça os 
cuidados necessários, faz com que fique a incumbência da própria família que por vezes, impossibilitadas de revezamento nos cuidados ao doente, 
são vítimas do desgaste físico e psicológico. Contudo, dados indicam que uma abordagem apropriada das condições apresentadas pode diminuir o 
sofrimento do paciente e dos cuidadores. Pesquisas apuraram que estes se sentem sobrecarregados com a tarefa do cuidar. Outras publicações 
descobriram que idosos podem ser beneficiados quando o cuidador é resiliente, pois nem todos os cuidadores desenvolvem doenças ou se tornam 
insatisfeitos com a tarefa de cuidar. Isso pode ser explicado com a utilização de diferentes estratégias individuais para lidar com as situações 
consideradas desgastantes. Explorando estas pesquisas, conclui-se que a família necessita de suporte profissional e a busca de orientações e 
cuidados necessários. Foram constatadas estratégias de manejo das situações como não afrontar o paciente, estimular e distrair o paciente 
através de atividades de interesse, como o uso de música suave para acalmá-lo e facilitar a realização das tarefas pelo cuidador/familiar. O grupo 
de apoio de suporte social para orientações acerca da doença e formas para o bom convívio com o familiar, compartilhar sentimentos e 
experiências e de conscientizar-se da importância de se cuidar para cuidar bem do outro alivia a sobrecarga, por isso é importante o apoio dos 
profissionais da área da saúde.
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Título: A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE DE MULHERES EM SURTOS PSICÓTICOS 414

RESUMO

A sexualidade é uma energia pulsional que acompanha o sujeito desde a mais tenra idade até os últimos instantes de vida, ainda que a 
genitalização propriamente dita seja manifestada a partir da adolescência. Uma vez reprimida esta energia em termos sociais, morais, religiosos ou 
qualquer outra natureza, ela tenderá a se manifestar a partir dos mais diversos comportamentos: negação da mesma, discurso excessivo sutil ou 
não sob temas que estejam relacionados com o ato sexual ou com órgãos sexuais, infelicidade existencial  pela ausência de relacionamentos 
afetivos satisfatórios, revolta ou mesmo inveja de sujeitos que mantém bons vínculos afetivos e sexuais ou, o comportamento mais saudável que é 
o de sublimar a ausência da vivência sexual focalizando a atenção para atividades que possam trazer benefícios diretos para si e para a sociedade 
como o estudo, o trabalho e a arte, por exemplo. O objetivo deste artigo é analisar a sexualidade de mulheres psicóticas durante os surtos que 
demandam por internação psiquiátrica. O objetivo deste artigo é analisar a sexualidade de mulheres psicóticas durante os surtos que demandam 
por internação psiquiátrica. Esta é uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e focada na saúde mental. Os sujeitos investigados foram dez 
mulheres em idades férteis, internadas na instituição pública de saúde mental terciária referência no estado do Ceará durante o primeiro semestre 
de 2016. Os instrumentos foram entrevistas semi-estruturadas e anotações de diário de campo para apreensão dos aspectos não-verbais. O 
método de análise foi o hermenêutico-dialético. A pesquisa foi possível por estar submetetida ao Comitê de Ética (COMEPE-UFC, 214/09) e pelo 
consentimento de cada uma através das assinaturas dos TCLEs. Observamos que durante o surto psicótico de mulheres, os impulsos sexuais ficam 
muito aflorados, em especial se as mesmas são mais reprimidas nas suas vivências cotidianas. Durante as fortes liberações instintivas do ID, 
tornam-se comuns as necessidades de tirar as vestes total ou parcialmente e deambular pelas dependências das unidades de internação neste 
estado de vulnerabilidade, assim como muita demanda de verbalizar através do discurso ou de músicas, palavras de baixo calão com conotações 
fortemente sexualizadas. Estes comportamentos são fortemente rejeitados ou incompreendidos pelos familiares que chegam mesmo a acreditar 
que são derivados de forças espirituais místicas e ocultas. Foi também evidenciado que no instante em que o surto psicótico vai cedendo ao 
retorno da razão, o moralismo igualmente retorna como um suporte para a suposta sanidade. Concluímos que a repressão, a falta de vivência ou 
as práticas insatisfatórias da sexualidade afetam diretamente a mulher acometida de surto psicótico no instante em que o desejo sexual aflora 
com toda a intensidade da exposição corporal e do discurso erotizado na proporção direta em que o rebaixamento do juízo de realidade vai se 
tornando concreto e quanto maior a repressão sexual nos momentos de insanidade maior a liberação nos surtos. A relevância de tal estudo é 
servir como elemento psicoeducativo para pacientes e familiares no sentido de compreensão dos processos próprios do adoecimento psíquico 
grave em franco surto psicótico.

E-mail para contato: cris.cguima@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Cristiane de Carvalho Guimarães

Palavra(s) Chave(s): Usuários. Reforma Psiquiátrica. Autonomia.

Título: A VOZ DOS USUÁRIOS DO CPRJ 414

RESUMO

A pesquisa ‘A voz dos usuários de Saúde Mental: um estudo no Hospital-dia do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro’ teve início em fevereiro/2015, 
dentro do Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá e teve como objetivo a investigação da representação social dos 
usuários de um serviço de saúde mental sobre as mudanças que a Reforma Psiquiátrica Brasileira se propõe a realizar. O serviço escolhido foi o 
Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ), situado na Gamboa, Centro do Rio. O CPRJ é um centro de atenção integrado de Saúde Mental sob a 
administração da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) que foi criado em agosto de 1998. Foi estabelecido como amostra um 
grupo de vinte de seus usuários que tiverem experiência(s) prévia(s) de internação (ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que 
agora, participem do Hospital-dia (HD) desse dispositivo por, pelo menos, o mesmo período. Os usuários não foram escolhidos em função de sua 
patologia.  Foram entrevistados 22 usuários, sendo 7 mulheres e 15 homens, com idades variando entre 28 a 65 anos (duas entrevistas foram 
descartadas da análise). As entrevistas ocorreram dentro do CPRJ em salas de atendimento. Todos têm diversas internações, algumas delas bem 
longas, chegando a completar 01 ano. Seus níveis de escolaridade variam entre ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo. 
Dentre os entrevistados seis não relatam alguma ocupação e/ou profissão. Oito deles são aposentados, cinco não recebem qualquer benefício 
e/ou aposentadoria e os demais recebem Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas). Suas patologias não 
são claramente definidas, nem por eles e nem por seus prontuários, através do CID (Classificação Internacional de Doenças). Doze usuários 
possuem rede de apoio baseada em sua família, mãe, irmãos e  companheiro(a). Sete deles não tem qualquer apoio familiar ou social e um deles 
conta com amiga. Dois moram em abrigos públicos. Um usuário frequenta o Hospital-dia do CPRJ desde sua criação, há 16 anos. Outros 
frequentam por um período que varia entre 3 a 15 anos. Média de 8 anos como usuários do serviço. Todos desenvolvem atividades no HD,  
oficinas que compõem o projeto terapêutico desenvolvido para cada usuário, constando do período de permanência, que varia entre 3 a 5 dias 
por semana no HD. O projeto terapêutico tem a finalidade de desenvolver habilidades e o resgate da cidadania. Os usuários ainda podem 
participar do Programa de Trabalho e Geração de Renda, parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Renda, através do NUSAMT (Núcleo de Saúde Mental e Trabalho). Todos os entrevistados relatam se sentirem bem quando estão no HD, 
afirmando que os finais de semana são ruins, pois tem que ficar em casa sem terem nada para fazer. As entrevistas procuraram identificar o 
sujeito com suas características sócio-demográficas e sua percepção do serviço que agora participa em comparação com o serviço ou serviços que 
já esteve (internação), além de conhecer também seus planos para o futuro e a rede de apoio para a realização destes planos. Os dados coletados 
foram submetidos à análise do discurso e assim foi possível chegar a algumas categorias empíricas que foram analisadas sob a perspectiva da 
representação social. Nos discursos foram categorizadas as seguintes temáticas, fruto das respostas a três questões elencadas no roteiro, a saber: 
Vínculo ao HD/autonomia; Planos para o futuro/ vontade e Diferença entre internação e HD. Acredita-se que o desenvolvimento de qualquer 
intervenção requer algo que alguns profissionais da saúde esquecem-se no processo de composição de suas ações: usuários e suas demandas. 
Diversas propostas terapêuticas parecem ser elaboradas por profissionais e oferecidas ao usuário de maneira vertical e sem relação de 
composição com seu público alvo.
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Título: AFINAL, O QUE É A VIOLÊNCIA ESCOLAR? 415

RESUMO

A violência tem se mostrado cada vez mais presente nas escolas. A ocorrência de situações violentas que ocorre no ambiente escolar se apresenta 
como um desafio a ser enfrentado por todos que compõem este contexto. Estudos recentes apontam que estudos sobre violência escolar ainda 
são incipientes no Brasil. Este resumo apresenta por objetivo a realização de revisão bibliográfica inicial sobre a conceituação de violência escolar 
com base no olhar de professores de escolas públicas e privadas. As buscas foram realizadas nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico. As 
palavras chaves utilizadas foram “comportamento adolescente”, “violência”, “educação”, “avaliação”, “violência escolas”, “docentes”, “violência 
na escola”, “concepções de professores”, “relações interpessoais”. Foram encontrados cinco artigos. As análises preliminares dos artigos apontam 
que a agressão física e verbal  são identificadas como os tipos  de violência recorrentes nas escolas. O Bullying e Cyberbullying também são 
características da violência que ocorre nesse contexto e que tais fenômenos se encontram presentes tanto em escolas públicas quanto em escolas  
privadas. As análises também apontam que a formação dos professores para intervir no fenômeno da violência escolar precisa ser revista, 
especialmente no que se refere ao conteúdo fragmentado e acrítico ministrado no decorrer da graduação e o pouco tempo destinado ao estágio 
supervisionado. Quanto aos  resultados, vale pontuar que a violência que ocorre em escolas apresenta uma perspectiva democrática, ou seja, é 
um fenômeno social que acomete tanto escolas públicas quanto privadas. E as ocorrências de situações de violência dentro das escolas são 
caracterizadas de forma a excluir a violência simbólica, psicológica e estrutural. Assim, vale ressaltar que compreender a conceituação da violência 
escolar pode se tornar relevante, até mesmo, para se pensar modos eficazes de enfrentar e intervir neste fenômeno. Assim, apostamos que 
estudos como este são de grande relevância na medida em que  ao abordar a temática da violência escolar estamos contribuindo para suprir uma 
lacuna na area  e também abrir caminhos para futuras pesquisas.
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RESUMO

O presente trabalho é o resultado da investigação sobre “as formulações freudianas sobre o ódio e o pensamento na análise e abordagem teórica 
do caso Schreber”. O interesse em pesquisar a relação entre essas duas categorias em caso clínico de Freud resultou da observação de 
manifestações de hostilidades na clínica psicanalítica e na cultura contemporânea, através dos discursos do ódio que se apresentam de forma 
manifesta ou fantasiada, evidenciando um comprometimento da capacidade de pensar. A pesquisa incidiu sobre a relação entre ódio e 
pensamento em um caso de psicose, precisamente uma paranoia. A metodologia consistiu na análise metapsicológica, termo proposto por Freud, 
considerando que a pesquisa em psicanálise tem seu principal apoio em questões advindas da clínica e a ela se direciona e trata de temas não 
passíveis de observações como inconsciente e pulsão. Procedeu-se também a uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), no Google Acadêmico e de filmes no You Tube Educação que abordam o caso clínico, objeto da pesquisa. Do 
trabalho de leitura e pesquisa realizado até o momento, constatou-se que, devido à paranoia, Schreber foi perdendo a capacidade de administrar 
a própria vida e as suas emoções dentro de uma ampla gama de variações, contudo não perdendo o valor do que era real e precioso. Schreber 
apresenta em sua psicose os seguintes sintomas: alucinações (“vozes”), delírios (de perseguição e grandeza religiosa), pensamento desorganizado, 
alterações dos afetos, das emoções, do juízo crítico e de vontade. O delírio foi concebido como uma atividade de construção de pensamentos e 
ideias que emerge em um segundo momento e não corresponde à realidade. O primeiro momento é o da catástrofe interna que implicou na 
retirada do investimento libidinal das pessoas e do mundo externo e de seu retraimento para o eu. Schreber vivia sua vida real (como juiz da 
Suprema Corte da Alemanha) e as histórias delirantes criadas pela sua mente (dentre elas, o escolhido por Deus para tornar-se o redentor da 
humanidade). Ou seja, em seus delírios, tinha por missão salvar o mundo e restituir-lhe o estado de beatitude. Esta missão exigia primeiramente 
sua transformação em mulher, pois assim poderia gerar uma nova raça de homens, uma raça purificada. Do trabalho de pesquisa pode-se concluir 
que a psicose resulta de uma fixação no narcisismo primário que se caracteriza pelo amor de si e culmina na paranoia num delírio de grandeza. 
Freud demonstrou que na psicose ocorre uma conversão do amor em ódio. Os objetos que, em um primeiro momento foram objetos amados, 
posteriormente através de uma frustração do ego, tornam-se objetos odiados e ameaçadores. O que é frustrante na paranoia é a não satisfação 
de uma pulsão em que escolha de objeto é homossexual. Pode-se concluir também que, diferentemente do campo da psiquiatria que considerava 
o delírio uma doença de permanência inconvertível, Freud concebeu o delírio como uma tentativa de cura, como um esforço para restabelecer 
uma nova realidade já que a anterior era insuportável ao ego. No delírio de perseguição de Schreber, a frase “Ele me odeia (me persegue)” é a 
resultante por um mecanismo de projeção da frase “Eu não o amo - eu o odeio - porque ele me persegue”, que é antecedida pela frase “Eu o 
odeio”. Desse modo, constatou-se que o ódio se enlaça com a construção de pensamentos (delírio) de perseguição numa tentativa de 
reconstrução do mundo.
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RESUMO

A expressiva melhora nas condições sociais, econômicas e de saúde dos últimos anos reflete o aumento na expectativa de vida dos idosos, 
constituindo-se como um desafio para diversos setores da sociedade, principalmente aqueles relacionados a gerontologia. Ainda que o 
envelhecimento seja considerado saudável ele pode ser caracterizado por alterações cognitivas com a presença de particularidades conforme 
fatores clínicos, sociais, de saúde física e de saúde psicológica. A relação entre o cérebro e a cognição não é necessariamente cartesiana. Cada 
idoso terá mudanças cognitivas e na sua autonomia diferenciadas, a depender de fatores internos e externos. Esta precisão do padrão cognitivo 
garante que seja dado um melhor direcionamento ao caso, além de propostas de intervenções adequadas, principalmente levando em 
consideração as potencialidades e as limitações das habilidades de cada idoso. Deste modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
capacidade de planejamento, praxia e memorização de um grupo de idosos. Participaram da pesquisa 37 indivíduos alunos da Universidade para a 
Terceira Idade (UNITI) da Universidade Federal Fluminense – Campus Campos dos Goytacazes. Em uma primeira etapa, foi realizado um 
questionário breve e, posteriormente, aplicado o teste psicológico da Figura Complexa de Rey.  Os resultados demonstram que o desempenho nas 
habilidades de cópia e de memória foi significativamente melhor no grupo de maior escolaridade. Com relação a auto percepção da memória, não 
houve diferença significativa conforme o real desempenho apresentado no teste de cópia e no teste de memória do teste da Figura Complexa de 
Rey.  A análise dos dados permite concluir que a preservação cognitiva evidenciada pela maioria dos idosos avaliados pode ser consequência de 
um conjunto de fatores, sendo que, dentre eles destaca-se que a amostra foi constituída por idosos jovens, de alta escolaridade e que mantêm a 
estimulação cognitiva através da participação na Universidade para a Terceira Idade.
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RESUMO

Não é muito incomum o relato de preocupações e sensação de dificuldades vindo de estudantes de diversos cursos de áreas de Humanas ou Saúde 
em relação a disciplina curricular denominada Estatística. Algumas vezes são encontradas inclusive ironizações, uma vez que a presença da 
disciplina é altamente questionada em cursos que não são de Exatas. Todavia, ela é de caráter obrigatório no Ensino Superior, inclusive em 
Psicologia, foco do presente trabalho. As Diretrizes Curriculares Nacionais (PCNs) indicam que sua presença no curso está pautada no objetivo de 
utilização de recursos da matemática, estatística, e informática, para análise e apresentação de dados e preparação de atividades profissionais. 
Além disso, em outras disciplinas, principalmente ligadas à Avaliação Psicológica com uso de testes, e voltadas aos trabalhos de conclusão de 
curso, a base estatística é fundamental. Mesmo assim, trata-se de uma disciplina carregada de sentimentos negativos, como medo, ansiedade, 
rejeição, por parte dos discentes, os quais podem sentir-se desmotivados em consequência a esta atitude negativa. Foi objetivo deste estudo a 
realização de atividades interdisciplinares entre a disciplina de Estatística Básica para o curso de Psicologia e o Programa de Iniciação Científica 
(PIC), de modo a investigar se os alunos os quais participaram de palestras ilustrativas apresentariam atitudes mais positivas, e/ou maior 
motivação para aprender, em comparação a dados coletados previamente, em alunos do mesmo curso os quais não passaram por intervenção. 
Participaram do estudo 319 alunos de um Centro Universitário particular de uma cidade do Interior de Minas Gerais, divididos em dois grupos: 
Grupo A, composto por 136 alunos do semestre 2015.2 e Grupo B, formado por 183 alunos do semestre 2016.1, os quais passaram pela 
intervenção. Pertenciam ao Grupo A 99 mulheres (72,8%) e 37 homens (27,2%), com idades entre 17 e 51 anos (M = 23,30; DP = 7,40), enquanto o 
Grupo B apresentou 152 mulheres (83,1%) e 30 homens (16,5%), sendo que uma pessoa deixou em branco esta questão. Os alunos responderam a 
um questionário global de caracterização da amostra, à Escala de Atitude em Relação à Estatística (EAEE) e a Escala de Motivação para Aprender 
para Universitários (EMA-U). Os alunos de 2016.1 foram recebidos no início do semestre com uma palestra promovida pelo PIC, chamada 
“Estatística e Psicologia”, na qual o professor palestrante demonstrou as convergências entre disciplinas, e, sem o uso de fórmulas, apresentou os 
conceitos mais usados em artigos nacionais. Após algumas semanas, antes da primeira avaliação, os alunos do PIC exibiram dois estudos 
envolvendo temas de interesse Psicológico (e não matemático), mostrando que os autores somente puderam realizar considerações e conclusões, 
e defender seus pontos de vista, com o uso da Estatística. Após esta segunda atividade, foram respondidos os questionários. O Grupo A 
apresentou média de pontuação de 33,03 na EAEE, Moda igual a 30 e Mediana 33 (DP = 11,20) e quanto à EMA-U, a média foi de 57,08 pontos, 
Moda igual a 50 e Mediana 56 (DP = 10,61). O Grupo B apresentou média de 32,39 pontos na EAEE, com mediana igual a 32,50 e múltiplas modas, 
com a menor igual a 38 (DP = 11,18), enquanto na EMA-U foram determinadas média igual a 56,36, mediana igual a 55 e Modas múltiplas iguais a 
53 e 55 (DP = 11,68). Por meio do Teste T One Sample, foi possível verificar que as diferenças entre as médias apresentadas pelos Grupos não 
foram consideradas estatisticamente significativas, e podem ser atribuídas ao acaso. Discute-se que somente a apresentação das possibilidades de 
utilização da Estatística em conjunto à Psicologia possa não ter sido fator de magnitude suficiente forte para diminuir a ansiedade e os estigmas 
direcionados à disciplina. Sugere-se que possam ser trabalhados nos estudantes aspectos afetivos em relação à matéria, ao longo de sua 
apresentação, a fim de melhorar a atitude do aluno frente ao conteúdo, e motivá-lo ao
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Título: ATUAÇÃO DO PSICOLOGO NA PREVENÇÃO E NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA ESCOLAR 417

RESUMO

A área da educação apresenta notória relevância social, visto que escolas são equipamentos fundamentais na formação e desenvolvimento da 
sociedade. Atualmente, questões relacionadas a escola e a violência, vêm apresentando notoriedade crescente no país e fora dele. Tal violência se 
apresenta disseminada em diferentes regiões geográficas, realidades socioeconômicas e manifesta em diferentes níveis de gravidade, chamando a 
atenção de profissionais da educação e pesquisadores de diferentes áreas, inclusive de profissionais psicólogos. O psicólogo quando convocado 
para atuar em escolas, depara-se com questões de violência escolar e muitas vezes não possui recursos para enfrenta-la. Este estudo tem por 
objetivo compreender o fenômeno da violência que ocorre em escolas e contribuir para problematizar a atuação do psicólogo neste contexto, a 
partir de uma revisão bibliográfica. Foram realizadas buscas nas plataformas SCIELO, PEPSIC e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave: 
violência escolar; psicologia na escola; bullying na escola; psicólogo escolar e educacional, sem delimitação temporal. Foram analisados trinta e 
três artigos e as análises foram balizadas pelas seguintes questões norteadoras: Definição de violência escolar, suas principais tipologias, possíveis 
ações para enfrentar e prevenir o fenômeno, compreender o histórico da atuação do psicólogo escolar, os modos de atuação e os referenciais 
teóricos utilizados por psicólogos no campo escolar. Nesta análise foram excluídas teses, dissertações e artigos que não estivessem em língua 
portuguesa. Quanto aos resultados nota-se que a definição da violência escolar, em escolas públicas e privadas, geralmente é compreendida como 
a violência física entre pares. Com relação a definição da atuação psicólogo na escola, esta ainda é caracterizada por suas funções de atendimento 
clínico e psicométrico e poucos estudos se referem a atuação institucional de um psicólogo no espaço escolar. Sendo assim, este profissional 
depara-se constantemente com situações de violência nas escolas e os recursos utilizados geralmente se referem a atendimentos individuais e a 
estratégias de intervenção de curto prazo. Dessa forma, compreender o fenômeno da violência escolar, a atuação do psicólogo neste contexto e 
as estratégias de enfrentamento utilizadas tornam-se fundamentais para lidar de modo mais adequado com este fenômeno e suscitar reflexões 
sobre ações de prevenção e enfrentamento a violência neste contexto.
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Título: COMO PRODUZIR O FRACASSO ESCOLAR DE UMA CRIANÇA 417

RESUMO

Em nossa pesquisa procurou-se entender como o aluno que passa pela escolarização não consegue atingir os resultados mínimos exigidos em sua 
série. Nesse trabalho apresentar-se-á um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública municipal da baixada fluminense. A pesquisa 
iniciou-se em agosto de 2014 e continua em andamento. Foram avaliados/observados os seguintes aspectos: estrutura física da escola, 
organização pedagógica, relação entre funcionários, alunos e professores. Essa escola obteve os seguintes resultados no IDEB: em 2009: 3,8 cuja 
meta era de 4,5; e em 2011 – resultado 3,6 com meta de 4,9; 2013 – resultado 3,6 com meta de 5,2. As metas são estabelecidas pelo governo 
federal e como pode-se observar a escola não alcançou nenhuma das metas estabelecidas pelo MEC, e nota-se também que ano a ano as notas 
veem decrescendo. Nossa pesquisa desenvolveu-se em duas frentes: observação sistemática e entrevista individual com os professores e de outro 
lado à avaliação de aprendizagem de quarenta e cinco alunos das séries chamadas de agrupadas (crianças de 5 a 6 anos de idade) divididas em 
duas turmas. Primeira etapa: nas entrevistas individuais, foram ouvidos quinze professores, e verificou-se que 70% deles atribuem o fracasso dos 
seus alunos: a falta de compromisso dos responsáveis com relação ao apoio escolar necessário; a desestruturação familiar (os professores 
acreditam que a maioria das famílias não tem a organização necessária para cuidar de seus filhos); ao governo que não oferece as condições 
necessárias para que a escola funcione corretamente - 90%. Nas entrevistas realizadas com os alunos, eles afirmam que: a escola é legal - 90%; que 
os professores ensinam muito bem - 80%. Com relação à avaliação da aprendizagem utilizou-se duas formas diferenciadas: as provas operatórias 
de Jean Piaget objetivando verificar as condições infra lógicas para aprendizagem e as provas de classificação do nível de leitura e linguagem de 
Emília Ferreiro. Nas provas operatórias: Classe de mudança de critério (dicotomia); Conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos; 
Seriação de palitos; Quantificação da inclusão de classes; Conservação de quantidades de líquidos; Conservação da quantidade de matéria. Nessas 
provas 100% dos alunos não obtiveram nenhum acerto. Relacionado à leitura e escrita foram aplicadas o teste de leitura de Emília Ferreiro para 
verificar em que estágio os alunos estavam, se seriam Pré-silábico; Silábico, Silábico-alfabético; Alfabético. Pela série e idade esperava-se que fosse 
alfabético. Nos resultados obtidos 100% se encontra no nível pré-silábico. Nesse trabalho pode-se observar que o fracasso escolar não tem apenas 
uma causa. Não é ele multifatorial. Algumas dessas causas seriam: as condições físicas e materiais da escola podem contribuir para o baixo 
rendimento dos alunos; a desmotivação dos professores, cansados e que não veem sentido em sua prática profissional. As duas avaliações 
realizadas confirmam o fato de que essas crianças apresentam aproveitamento escolar abaixo do que seria esperado para a sua idade/série. Todos 
esses fatores criam as condições para a produção do fracasso das crianças. Assim antes de pensar-se em problemas neurológicos ou cognitivos, 
deve-se pensar em problemas institucionais que produzem o fracasso. Nessa pesquisa pode-se observar como se constrói o fracasso escolar de 
uma criança: os professores terceirizam suas responsabilidades de educar colocando-as nos pais ou governo. Nenhum deles relatou sentir-se 
responsável pelo fracasso dos alunos. A direção da escola se diz impotente para cobrar dos professores melhores resultados, e por outro lado os 
alunos/família não conseguem formular nenhuma crítica à escola. Temos aí os ingredientes para a produção do fracasso escolar.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta os resultados de um projeto de iniciação científica cujo objetivo era pesquisar os estudos com resultados positivos 
de identificação precoce de déficit cognitivo e a respectiva reabilitação neuropsicológica. O AVE configura-se dentre as doenças gerais a que mais 
mata no mundo, com estimativa de 5,5 milhões de mortes anuais. Divide-se em isquêmico e hemorrágico, tendo várias implicações, tais como: 
distúrbios incapacitantes, alterações na fala, na visão, na memória, no humor e funções executivas. A avaliação neuropsicológica busca identificar 
funções cognitivas deficitárias e preservadas para auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e na reabilitação do paciente. Nesta última, pode-se 
melhorar a qualidade cotidiana do paciente e, também, estimular o processo de Neuroplasticidade. Como método de pesquisa, optou-se por um 
estudo bibliométrico para compreender através de pesquisas estatísticas o avanço científico da área, no seguinte período de tempo: ente os anos 
de 2005 e 2015. Foram utilizados os buscadores BVS e Scielo; com critérios de inclusão (busca feita nos idiomas inglês, português e espanhol e o 
período de tempo determinado) e de exclusão (foram inutilizados artigos não científicos, artigos que fugiam o período determinado e informações 
que fugiam ao tema proposto na pesquisa). Utilizaram-se os descritores: funções executivas, AVC isquêmico, AVC hemorrágico e avaliações 
neuropsicológicas. Os estudos apontam que 50% dos sujeitos que apresentaram o primeiro episódio de acidente vascular encefálico, 
independente da severidade e especificidade, apresentaram déficit das funções executivas. Essas são as funções desenvolvidas pelo lobo frontal do 
cérebro que proporcionam a capacidade de realizar tarefas complexas para o alcance de uma meta específica.  Não há um consenso sobre os 
domínios que integram a funções executivas. Alguns apontam apenas o planejamento, execução e inibição de tarefas, outros relacionam a 
memória e a cognição social.  Porém, há um acordo em considerá-las muito importantes para a realização das tarefas do cotidiano. As funções 
mais citadas nos trabalhos analisados foram memória, funções executivas, compreensão e linguagem escrita. Foi possível observar ainda, algumas 
técnicas tais como: treino cognitivo e estratégias compensatórias, sendo que alguns estudos não definiram qual técnica foi utilizada. A 
neuropsicologia clássica se fundiu aos métodos modernos que garantem a observação eficiente do funcionamento cerebral, já há mais de 40 anos 
e desde então, tem sido muito utilizada. Os pacientes passam a conscientizar-se de suas funções remanescentes. Seus familiares e/ou 
acompanhantes também passam a conhecer melhor suas possibilidades e o resultado desse processo é uma melhor convivência e otimização das 
capacidades cognitivas. Para alguns pesquisadores, é a partir daí que identificamos a diferença entre reabilitação cognitiva e neuropsicológica. Essa 
última vai além da primeira envolvendo aspectos comportamentais e emocionais. Conclui-se a necessidade de maior investimento na área, com 
produção de textos, sobretudo em português, idioma cuja produção é mais escassa. A pesquisa indica ainda a necessidade de um estudo sobre a 
utilização do teste WCST (Wisconsin Card Sorting Test) como medida de avaliação dos déficits das funções executivas, ampliando e consolidando 
esse critério de avaliação dos déficits.
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Título: CPRJ: HISTÓRIA E PARCERIAS 418

RESUMO

A pesquisa "CPRJ: história e parcerias" tem como objetivo conhecer a história do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro - CPRJ, analisar a interação 
dessa instituição com a comunidade e suas possíveis relações com parceiros territoriais. A Reforma Psiquiátrica no Brasil é entendida dentro de um 
modelo psicossocial, e é dentro deste contexto que a pesquisa analisa as parcerias do CPRJ e como estas se operacionalizam. Considera-se que as 
parcerias são de grande importância para a reinserção do usuário na sociedade, inclusive e através de experiências de geração de renda. A 
pesquisa realiza-se através de entrevista com os parceiros. Até o momento foram entrevistados: o Comandante da Guarda Municipal da Zona 
Portuária, a Gestora Administrativa do CPRJ, a Analista Judiciária da 9ª Vara Federal Criminal, o Presidente do Conselho de Segurança da região 
onde se localiza o CPRJ e a psicóloga e Coordenadora do Programa de Geração de Trabalho e Renda - CPRJ. Visitou-se também o Instituto dos 
Pretos novos. O Comandante da Guarda Municipal da Zona Portuária relata a falta de projetos de cuidados do doente mental de rua, 
considerando-o como um problema social e de saúde. O doente mental de rua não aparece nas estatísticas para políticas públicas, são invisíveis. 
Ressalta a importância da presente pesquisa para fomentar a instalação de projeto de cuidados do doente mental nas ruas. A gestora 
administrativa do CPRJ relaciona diversas parcerias, entre elas o Moinho Fluminense S/A - BUNGE, a Concessionária CEDURP (Centro de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária) e a Porto Novo como parceiras de responsabilização social de infratores do trânsito e ainda a 1ª e 
9ª Varas Federais Criminais, com a indicação de apenados em cumprimento de penas alternativas através de prestação de serviços nas oficinas e 
serviços de manutenção. E ainda, a pena pecuniária, no caso, fornecendo materiais a serem utilizados na Instituição e em oficinas para os usuários. 
A parceria do CPRJ com a 9ª Vara Federal Criminal foi estabelecida há cerca de 10 (dez) anos. A analista desta Vara traçou o perfil do apenado para  
prestação de serviços, como sendo aquele que tem características que possam ser aproveitadas nas instituições e com possibilidade de 
socioeducação. A parceria com esta Vara é considerada de sucesso. Em entrevista a psicóloga do CPRJ coordenadora do Projeto de Geração de 
Trabalho e Renda - CPRJ, informa sobre as oficinas e o PISTRABE (Projeto de Inclusão Social pelo Trabalho) que inclui o usuário no mercado formal. 
A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do programa Porto Maravilha Cultural, criou em novembro de 2011 o 
Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana para valorizar locais marcantes da memória afro-brasileira. Esse Circuito 
compreende o entorno do CPRJ. Promoveu-se visita ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos criado em 2005 após a descoberta de sítio 
arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos (1779-1830) em janeiro de 1996 por ocasião de uma obra na Rua Pedro Ernesto, número 36, antigo 
caminho do Cemitério e posteriormente Rua da Harmonia, no bairro da Gamboa. Lá são oferecidos cursos e há exposição das ossadas. Não há uma 
parceria formal com o CPRJ, mas os usuários frequentemente visitam o Instituto. Na entrevista com o presidente do Conselho de Segurança, este 
nos relata que a proposta do Conselho é verificar as demandas que possam surgir referentes à iluminação, moradores de rua, trânsito, enfim a 
segurança do entorno. Relata ter pouco conhecimento a respeito dos serviços desenvolvidos no CPRJ. O que já pode-se observar é que as 
parcerias existem e carecem de investimento. Os parceiros são unânimes na exaltação da parceria.

Saúde

PsicologiaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 418



E-mail para contato: mirebrito@gmail.com IES: ESTÁCIO SANTA CATARINA

Autor(es) Malu Alves Batista Mendes

Palavra(s) Chave(s): Saúde mental. Criança e adolescente. Medicamentalização. Políticas de saúde para criança.
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RESUMO

A pesquisa se inscreve primeiramente num campo empírico que compõe o centro de outros estudos mais recentes sobre a forma como crianças se 
constituem sujeitos no interior de instituições de acolhimento em Florianópolis, e segundo por compreender que se trata de um campo cujo 
potencial temático suscita investigações em temas transversais das ciências da saúde e humanas, sobretudo no que corresponde à políticas 
públicas em saúde, os modos de construção da pessoa em "contextos" urbanos; relações de gênero; corporalidades; práticas jurídico-normativas 
na organização de grupos específicos, e tantos outros que podemos elencar no contato mais minucioso com o campo. Nas diretrizes para uma 
política de saúde mental infanto-juvenil (BRASIL, 2005, p. 11), observou-se que o texto se mantém em consonância com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, estabelecendo como princípio "adotar a ideia de que a criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito", mas ressalta "que a noção de 
sujeito implica também a de singularidade, que impede que esse cuidado se exerça de forma homogênea, massiva e indiferenciada." Uma vez que 
a pesquisa se ancora em atendimentos realizados na interface, Serviço de Psicologia da Estácio Santa Catarina e as demandas oriundas da rede 
pública de atendimento à crianças, sua relevância também se expressa no fato de que através dela, reunir-se-á dados oriundos da própria pesquisa 
e articularemos com dados apresentados em relatórios de estágio em psicologia clínica , permitindo com isto objetificar pesquisa e extensão em 
textos que contribuam para o entendimento do fenômeno da medicalização da infância em nossos dias. Num primeiro momento principal objetivo 
da pesquisa foi analisar os prontuários do Conselho Tutelar de São José, cuja queixa inicial se relacionava à suspeita (ou ao diagnóstico) de 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e/ou de ansiedade. Porém, diante de intercorrências do campo, nosso esforço foi o 
perceber no serviço de psicologia da Estácio Santa Catarina (São José), um campo de intervenção onde tais situações eram acolhidas em um 
projeto desenvolvido na clínica escola. Outros objetivos de igual importância tem norteado o trabalho de pesquisa que encontra-se atualmente em 
sua fase de análise de dados. Trata-se de: 1. Identificar as características que levam à suspeita de TDAH e/ou ansiedade; 2. Verificar quais os 
encaminhamentos dados para os casos; 3. Conhecer as práticas de atenção à saúde mental, oferecidas pelo CAPSi – São José; 4. Analisar os 
discursos que compõem as suspeitas.A metodologia da pesquisa corresponde a proposta da psicologia comunitária articulada com a prática de 
intervenção etnográfica que nos auxilia à percorrer o universo das práticas sociais e a produção de significados compartilhados pelos sujeitos que 
compõem o campo de pesquisa. Trata-se portanto, em considerar duas dimensões do movimento metodológico que nos auxilia a percorrer o 
campo e descrevê-lo para em seguida analisá-lo. (dimensão teórica-analítica e dimensão cartográfica). De acordo com as observações e 
entrevistas realizadas é possível dizer que no Serviço de Psicologia da Estácio, os projetos Grupo Terapêutico Contos Infantis e Crianças em ação: a 
construção de sujeitos expressas no registro do cotidiano, vêm apresentando alternativas para a diminuição de uso de medicação, além de 
possibilitar às crianças maior interação e compreensão a cerca de suas dificuldades de convivência.
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RESUMO

A preocupação com os erros humanos no campo da saúde não é recente e não apresenta uma solução fácil para uma problemática complexa. As 
políticas de Segurança do Paciente e Qualidade em Saúde vêm produzindo orientações e estratégias para enfrentar um problema que é inerente à 
condição humana. “Errar é humano”. Esta máxima nos coloca em uma dialética de êxito e medo. A inquietação com a qualidade e segurança do 
paciente está em todas as ações de saúde, podendo ser considerada como elemento determinante e estruturante das Políticas de Atenção Básica. 
Neste âmbito, incentivar a criação de uma cultura de aprendizagem baseada em práticas, possibilita a promoção de uma cultura justa que 
incentive a inovação e reduza os prejuízos causados por comportamentos inadequados. Este trabalho teve o objetivo de realizar uma investigação 
sobre a cultura de orientação ao erro em estudantes de um curso de especialização em Saúde da Família, de uma Universidade privada no Rio de 
Janeiro. A finalidade foi realizar um levantamento inicial para posterior teste de hipóteses da pesquisa de doutorado sobre o tema em andamento. 
Para a coleta de dados foi aplicado o Questionário de Orientação para o Erro (EOQ) disponível em português e com pequenas adaptações do 
original do português de Portugal para o brasileiro. Para o tratamento dos dados e análise foi utilizada estatística de medidas de tendência central 
(média e moda) e de dispersão relativa (desvio padrão e variância). Neste levantamento participaram 52 alunos de pós-graduação, sendo 33 
enfermeiros e 19 de outras habilitações da área de saúde, a saber, serviço social, médico, psicólogo, fisioterapeuta, agente comunitário de saúde.  
Sem desconsiderar nenhuma dimensão da ferramenta, neste estudo nos detemos apenas em duas dimensões: tensão do erro, que trata das 
emoções associadas ao erro, ele avalia o receio e o medo da ocorrência de erros e o encobrimento dos erros que faz referência aos aspectos 
culturais de evitação da culpabilização do erro. A hipótese central é que a cultura de orientação do erro, nas dimensões tensão do erro e 
encobrimento do erro, afeta mais os profissionais de enfermagem do que os outros profissionais de saúde que também atuam na Atenção Básica. 
Encontramos nos resultados, que 52% dos respondentes apresentam predominância do medo de errar independente do setor atuante, público ou 
privado.  No levantamento efetuado, encontramos algumas percepções distintas quanto o tema do  compartilhamento do erro. Embora afirmem 
que preferem não manter os erros em sigilo (61%), quando a questão é a punição a partir do compartilhamento do erro, 44% respondem que os 
colaboradores podem eventualmente ser punidos. Esta avaliação reforça que a percepção do ambiente de medo e de punição ainda é muito forte. 
Portanto, mais uma hipótese nesta teia de complexidade se apresenta para análises posteriores: a ausência de relações de confiança nos parceiros 
e nas respectivas equipes favorece o medo de errar. As respostas dos participantes revelam que apesar das politicas de Qualidade e Segurança do 
Paciente e das várias pesquisas existentes sobre o tema, ainda é necessário aprofundar os trabalhos nesta temática, especialmente nos aspectos 
comportamentais associados ao medo de errar. As respostas encontradas reforçaram a idéia da tendência a “ocultação” dos erros para evitar 
sanções ou punições. Embora apresentando correlação positiva entre as categorias profissionais ficou demonstrado que há maior tensão do erro 
nos profissionais de enfermagem e por outro lado apresenta-se uma percepção negativa quanto ao encobrimento dos erros nos demais 
profissionais. Este ponto é critico para a compreensão da importância da interação das equipes e das práticas compreendidas na visão sistêmica de 
que um erro é consequência não intencional, mas produto de um sistema de encobrimentos de erros.
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RESUMO

O avanço das novas tecnologias e a facilidade de acesso à internet, hoje alcançável por uma grande parcela da população brasileira, alijada desse 
direito até algum tempo atrás, trouxe novos desafios para os processos de ensino-aprendizagem, especialmente pelo crescente contingente de 
alunos que hoje ocupam as carteiras escolares munidos das mais recentes novidades no campo das redes sociais. Nesse contexto, a prática de 
‘estudar em casa’, como tradicionalmente concebida, não pode mais ser vista como uma regra entre os universitários, por diversos fatores. As 
tecnologias, em especial as redes sociais, vistas por muitos como vilãs da aprendizagem, especialmente em um tempo onde adolescentes e jovens 
permanecem constantemente conectados, trazem desafios à Psicologia Escolar, dadas as diversas maneiras, inclusive positivas, pelas quais as 
novidades são incorporadas à rotina de estudos. Identificar o impacto dessas tecnologias nos hábitos de estudar em casa é o objetivo dessa 
pesquisa, realizada no mês de abril de 2016 no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A partir de uma amostra de 135 alunos (dividida entre os 
cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia, Fisioterapia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Psicologia), a 
pesquisa, essencialmente quantitativa, desenvolvida através de questionário estruturado, visa identificar se os alunos tem o hábito de estudar em 
casa, a quantidade de horas estudadas fora da faculdade e como fatores ambientais influenciam positiva ou negativamente nesta atividade, 
especialmente os dispositivos tecnológicos. Do total de entrevistados, 43% são do sexo masculino e 57% do sexo feminino; a maioria (46%) possui 
entre 21 a 24 anos e 84% não possuem filhos. De toda a amostra, 53% dos alunos entrevistados não possuem o hábito de estudar em casa 
diariamente, mas um número considerável (60%) informaram estudar mais de duas horas semanalmente. Sobre o ambiente de estudo, a pesquisa 
apontou dados relevantes: 27% dos alunos não possuem um ambiente próprio para estudos e 54% entrevistados possuem de 2 ou mais aparelhos 
eletrônicos no seu local destinado a estudar. Além disso, 40% consideram que estes aparelhos atrapalham seus estudos em casa, contra 43% que 
se sentem pouco incomodados e 17% para os quais os aparelhos são indiferentes. Quanto ao perfil de uso da internet, 80% dos entrevistados 
fazem uso de mais de duas redes sociais, sendo que 13% faz uso de 5 a 6 redes diferentes. A maioria (59%) afirmou ainda que utiliza aplicativos 
para auxiliar nos estudos e 56% também se disseram “muito focados” estudando em casa. Ainda, 36% dos alunos responderam que compreendem 
facilmente cerca de 4 a 6 disciplinas e 50% compreende de 1 a 3 disciplinas quando estudam em casa.  Isso se reflete no nível de satisfação com o 
desempenho acadêmico, já que 67% dos entrevistados disseram estar satisfeitos com os resultados obtidos por estudar em casa e 64% considera 
que tem se dedicado “muito” aos estudos. Através da pesquisa, conclui-se que estudar em casa pode representar um desafio para cerca de 40% 
dos estudantes. Em contrapartida, para aqueles que possuem esse hábito, os dispositivos eletrônicos e as redes sociais não se configuram como 
um empecilho ao bom rendimento, na contramão de diversos estudos que apontam esses recursos como distrações ao bom andamento dos 
processos de ensino-aprendizagem.  Soma-se a essa constatação o fato de que aqueles que estudam em casa apresentarem maiores níveis de 
satisfação pessoal com seu desempenho e melhores resultados em sua vida acadêmica.
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RESUMO

Em relação ao estudo da motivação, várias teorias foram apresentadas ao longo da História da Psicologia, na tentativa de explicar seu 
funcionamento. Desde a década de 1950, pesquisadores vêm realizando atualizações na compreensão da motivação, por meio de estudos do 
impulso e incentivo, substituindo as teorias clássicas puramente filosóficas, sobre a vontade, e especificamente biológicas, sobre o instinto. Assim, 
a motivação passou a ser compreendida não somente como uma resposta relacionada puramente ao desejo ou às necessidades biológicas, mas 
em relação ao quanto o organismo pode se energizar a realizar uma tarefa ou emitir um comportamento diante tanto da volição ou do instinto, 
mas também de acordo com o que incentiva ou reforça a emissão da ação. De modo global, pode-se compreender a motivação de duas formas: de 
acordo com a propensão interna à realização de algo, quando o comportamento em si age como um motivador;  de acordo com o ambiente, e ao 
quanto o organismo pode se beneficiar com o que lhe é oferecido. Nestes casos, fala-se respectivamente em motivação intrínseca e extrínseca, as 
quais estão presentes em todos os aspectos da motivação humana, inclusive em relação ao aprendizado. Dessa forma, pode-se dizer que um 
estudante se motiva tanto de acordo com o que ele percebe de prazeroso no estudo, ou como ele percebe a disciplina, quanto baseado nos 
possíveis benefícios que o estudo pode lhe proporcionar, tanto de maneira ideológica como prática, no formato de notas, por exemplo. Isto posto, 
apresenta-se a Escala de Motivação para Aprender para Universitários (EMA-U), instrumento psicológico composto por 32 itens, dispostos em 
formato Likert de quatro pontos, a partir dos quais o respondente indica o quanto concorda com as proposições apresentadas. Ele é organizado 
com frases tanto direcionadas à motivação Intrínseca quanto Extrínseca, e quanto maior sua pontuação, maior a orientação intrínseca do aluno 
para seu aprendizado. Diante da importância da compreensão dos aspectos motivacionais para aprender, e tendo como base o teste apresentado, 
julga-se como problema de pesquisa: “este instrumento apresenta evidências de qualidades psicométricas?”. Trata-se de uma pergunta 
importante, visto que a apresentação de qualidades psicométricas é uma norma internacional para que um instrumento possa ser utilizado por 
profissionais. O objetivo deste trabalho foi apresentar algumas evidências de confiabilidade, também chamada de precisão, para esta EMA-U. 
Como procedimentos, após aprovação por comitê de ética, os participantes voluntariamente responderam a um questionário de caracterização da 
amostra e ao teste.  Como forma de mensuração de evidências de precisão, foram utilizadas as análises estatísticas split half, ou técnica das 
metades, e a interpretação dos índices alfa de Cronbach. A amostra contou com 320 participantes de um Centro Universitário Particular do interior 
de Minas Gerais, 60% do sexo feminino, com idades variando entre 17 e 51 anos (M = 24,61; DP = 6,58). O escore na escala variou de 34 a 95 
pontos, com média de 59,04 (DP = 10,59). A correlação entre os itens de motivação intrínseca e extrínseca foi negativa e de magnitude moderada 
(r = -0,43; p = 0,000), altamente significativa, indicando corretamente relação inversamente proporcional entre os fatores. Na técnica split half, a 
correlação foi altamente significativa, de magnitude alta (r = 0,78; p = 0,000), sugerindo forte consistência interna. O Coeficiente Spearman-Brown, 
calculado com objetivo de ajuste de homogeneidade, foi de 0,88. O Alfa de Cronbach para a escala geral foi 0,85, sendo também avaliados os 
índices para os fatores Motivação Intrínseca (α = 0,74) e Extrínseca (α = 0,83). Tais resultados são considerados altamente satisfatórios, e 
apresentam evidências sólidas de Confiabilidade para o instrumento utilizado, garantindo segurança em sua aplicação na compreensão da 
motivação para aprender para universitários, em Minas Gerais.
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RESUMO

A estatística é  a área que estuda especificamente a coleção, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. A estatística lida com 
todos os tipos de dados, incluindo o planejamento da coleta de dados nos projetos para uma pesquisa, experimento ou questionário. Quando 
relata-s os dados de estatística de uma pesquisa, relata-se sobre o cálculo de dados utilizados, por exemplo, média, mediana, moda ou outro. Os 
métodos estatísticos são essenciais no estudo de situações em que as variáveis de interesse estão sujeitas, inerentemente, a flutuações aleatórias. 
Isto acontece muito na área da saúde. O avanço da informática e a popularização dos computadores contribuíram para o uso de métodos 
estatísticos. Antigamente, era muito demorado fazer análises de muitas informações, e agora, com o auxílio do computador, as análises são feitas 
rapidamente. Além disto, com o avanço da informática, novas técnicas de análise de dados foram introduzidas, principalmente métodos gráficos. 
Muitos pacotes de programas estatísticos foram desenvolvidos e são usados tanto no meio acadêmico como em indústrias, como, por exemplo, 
Minitab, SPSS e SAS. Também se utiliza o Microsoft Office Excel, que possui opções para certas técnicas estatísticas. No curso de Psicologia,a 
estatística é geralmente uma disciplina estranha para a maior parte dos estudantes, que são mais ligados às ciências humanas e naturais do que às 
ciências exatas dificultando assim o entendimento da disciplina e inviabilizando o aprendizado. Visto essa dificuldade, o presente projeto teve 
como finalidade utilizar o SAVA, com as ferramentas Estatísticas do Excel, para organização dos dados científicos, com análise crítica das 
informações divulgadas nas diversas áreas da Psicologia; de modo que o aluno possa entender artigos científicos em sua área de estudo, além de 
obter um melhor entendimento na disciplina. Realizou-se um estudo do tipo descritivo, observacional analítico, longitudinal, comparativo, com 
abordagem quantitativa. Foi realizado um estudo de 60 alunos do curso de psicologia verificando de 5 variáveis em estudo: acesso ao Sava, 
trabalhos realizados na disciplina, participação do fórum do aluno, participação do chat e nota da AV1.  As estratégias adotadas consistiram em 
seis etapas consecutivas: comunicação e apoio extra classe pelo SAVA (importância do SAVA, nos fóruns, trabalhos e atividades estruturadas); 
maior adesão do aluno á disciplina, através de pesquisa na internet de artigos científicos nas diversas áreas da Psicologia da preferência do aluno;  
coleta de dados no artigo para elaboração de uma planilha e plotagem de gráficos para realização dos resultados(com tilização do programa 
Excel); reescrita de um novo artigo (revisão bibliográfica), com novos dados estatísticos e discussões referentes ao artigo escolhido; apresentação 
dos Seminários e elaboração de resumos. Após os resultados, os dados foram inseridos em uma planilha e todos resultados plotados no Excel para 
verificação dos dados estatísticos das 5 variáveis em estudo.  Verificou que a quantidade de acessos de cada aluno foi muito distinta. Alguns alunos 
apresentaram de 5 á 84 acessos ao SAVA. A média obtida das turmas foi de 8,1 de acessos ao SAVA. Até a presente publicação, foram realizados 5 
trabalhos da disciplina e, destes foi obtida média de 4,25 pela turma total. Foram realizadas 6 postagens no fórum virutal, e obtido no censo uma 
média de 4,25 de participação.Em relação a variável chat, não houve participação de nenhum dos alunos observados. Com relação a notas da AV1, 
obteve-se média das notas de 6,8 á 10,0; verificando uma média geral da turma de 9,2. Concluiu-se que a importância das ferramentas 
educacionais (SAVA) e estatísticas no aprendizado para o aprimoramento dos alunos foram de suma importância para o sucesso dos mesmos; não 
apenas na obtenção da média na disciplina, assim como, a simulação de casos concretos foi imprescindível para um melhor entendimento das 
diversas áreas da Psic
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RESUMO

A literatura especializada menciona que a imagem corporal é aquela que o indivíduo cria e recria, de forma constante e contínua em sua mente., 
sendo fortemente influenciada por aspectos culturais e ambientais.  A criação de imagem sobre o próprio corpo acontece desde os primeiros 
contatos do indivíduo com o meio em que ele está inserido, e vai intensificando-se cada vez mais com a influência da mídia, que é grande 
reforçadora dos conceitos de “corpo ideal”.  Assim as mídias, principalmente a televisão e a internet, têm influenciado muito na divulgação e 
valorização do corpo perfeito. Ainda assim, observa-se o constante aumento da busca pelo ideal de um corpo moldado e esculpido que esconde as 
marcas do tempo e as vivências a que o sujeito está submetido”. No final do século XX e início do século XXI a busca pelo “corpo perfeito” é 
realizada de maneira obsessiva, ganhando destaque os moldes esqueléticos. O preconceito contra a obesidade fica muito claro, e a magreza 
desperta, principalmente nas mulheres uma imagem de sucesso e autocontrole e também a ideia de se tornarem mais atraentes. E essa cultura de 
se manter magro ganha mais poder com a mídia que associa a imagem do magro com prestigio e admiração. diz que quando a mídia exibe belos 
corpos, o descontentamento com a própria imagem corporal só tende a aumentar. Fato real nos dias de hoje e que leva a uma busca obsessiva de 
um corpo perfeito.  A partir desse contexto, essa pesquisa objetivou identificar o nível de satisfação com o próprio corpo entre os estudantes do 
curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. A amostra pesquisada é composta de 60 participantes entre homens e mulheres 
(70% do sexo feminino) com idade superior a 18 anos, sendo que 55% têm idade entre 18 e 23 anos. Como técnica de coleta de dados, foi aplicado 
um questionário estruturado durante os dias 26 e 29 do mês de abril de 2016.   Entre os principais resultados aferidos, destacamos o fato de que 
80% afirmaram que pretendem tomar alguma atitude para mudar o corpo, como cirurgia, dieta ou exercícios físicos e 40% dos entrevistados 
concordaram que já modificaram fotos por recursos de Photoshop para postarem em redes sociais. O que demonstra uma preocupação com a 
própria imagem.   Também é importante ressaltar que 58% das pessoas disseram ter sido alvo de piadinhas relacionadas ao próprio corpo, o que 
mostra que o imaginário de corpo perfeito, perpassa tanto na mente de muitas pessoas influenciando até a ocorrência de julgamentos, críticas, 
contra uma pessoa, pela condição de seu corpo. Outro resultado interessante foi que 32% afirmaram se assemelharem a um corpo visivelmente 
magro, e analisando os outros resultados, é possível perceber, que essas pessoas mesmo em condição de corpo esquelético, ainda não se sentem 
satisfeitas. O que pode revelar também, um ideal de corpo não somente magro, mas “esculpido e musculado”, comumente exibido e divulgado 
nos meios de comunicação.  A pesquisa foi satisfatória em relação aos objetivos e confirmou a hipótese de que, para a maioria das pessoas, 
principalmente as mulheres, a aceitação do próprio corpo torna um processo doloroso e pode levar uma vida inteira para se concretizar.
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RESUMO

O estresse é um mecanismo de reação a exigências variadas, cujos fatores podem ser de natureza física, psicológica e sociocultural e envolve 
componentes físicos, mentais e químicos. Os componentes do estresse que se originam internamente se referem às características pessoais 
(valores, crenças, formas de interpretar e de lidar com as situações), enquanto os externos estão ligados às situações do cotidiano. Para os 
profissionais que trabalham na área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), a rotina profissional propicia a vivência de situações traumáticas, 
ligadas a sofrimento e morte. Neste contexto, as condições de trabalho nas quais os condutores-socorristas de veículos do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) estão inseridos podem causar um aumento nos seus níveis de estresse. Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o 
nível de estresse em motoristas de ambulância do SAMU na cidade de Macapá/AP e apresentar estratégias de enfrentamento. A metodologia 
seguiu o direcionamento de pesquisa de campo, exploratória e quantiqualitativa. A amostra foi composta por 16 condutores-socorristas do sexo 
masculino. Os instrumentos utilizados na execução do trabalho foram: Questionário sóciodemográfico; Inventário de Sintomas de Stress para 
Adultos de Lipp (ISSL) para avaliar os níveis (fases) do estresse e a predominância dos sintomas; uma entrevista, com roteiro semiestruturado, 
seguindo a questão norteadora. Os resultados indicaram que 7 dos 16 condutores possuem estresse.  Dentre esses, a Fase de Resistência foi a mais 
encontrada (86%). Na Sintomatologia, o escore dos sintomas físicos e psicológicos estiveram empatados (43%), tendo somente um condutor não 
apresentado predominância sintomática (14%). Dentre os fatores estressores, os mais destacados foram: falta de manutenção preventiva e 
corretiva nas viaturas; a ação dos outros condutores no trânsito em relação ao veículo de socorro; o trânsito em geral; falta de segurança; locais 
das ocorrências de difícil acesso e más condições das vias. Concluiu-se que os condutores que apresentaram estresse, relatavam durante a 
entrevista que este era gerado por fatores internos e externos ao trabalho, como problemas financeiros e outros empregos. Entretanto, em 
função das mudanças recentemente ocorridas na política institucional, como o fornecimento de refeição e aumento salarial, houve melhora na 
qualidade do trabalho no último ano, gerando diminuição nos fatores estressores, conforme relatos. Outro fator apontado como fundamental 
para o baixo nível de estresse encontrado é o número de atendimentos por plantão (média de 2,38 atendimentos por plantão em 2015) em função 
da equipe do SAMU avaliada realizar somente atendimentos de alto risco de vida.
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RESUMO

Este trabalho é resultado do desenvolvimento da pesquisa “Ódio e pensamento na clínica psicanalítica e na cultura”, em andamento, que por sua 
vez, advêm das questões trabalhadas na pesquisa, Corpo e afeto na psicanálise, na qual a análise do narcisismo e da pulsão de morte na 
contemporaneidade apontou para formas de manifestação de ódio inéditas na atualidade. Ao pesquisar como Freud concebeu a relação entre 
ódio e pensamento, no caso de neurose obsessiva, denominado “Homem dos Ratos”, levanta-se a problemática: como o desejo é negado pelo 
ódio e pelo pensamento na neurose obsessiva? O objetivo deste presente trabalho é demonstrar que o recalque e a negação do desejo são origem 
e finalidade do pensamento e do ódio na neurose obsessiva. Utilizando-se a metodologia da metapsicologia, proposta por Freud que enfoca a 
clínica e a construção teórica como inseparáveis, partiu-se de um trabalho de mapeamento das concepções de ódio e pensamento na neurose 
obsessiva na obra de Freud e de uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), sobre o 
tema. Deste trabalho de pesquisa, pode-se inferir que as ideias ou o pensar obsessivo são autocensuras transformadas que advém do recalque de 
uma pulsão (escopofílica e epistemofílica), referindo-se, invariavelmente, a algum ato sexual praticado com prazer na infância. A luta no pré-
consciente e consciente gera fórmulas protetivas às ideias obsessivas, traduzidas em “manias”, atos repetitivos que se configuram em delírios. A 
dúvida, tão presente nesta neurose, é reforçada por artifícios que impedem sua extinção, como ignorar informações sobre fatos, sobre o outro ou 
ater-se a temas duvidosos. Dúvida que, também, reflete a ambivalência de seus sentimentos, amor e ódio, ao hesitar na solução de qualquer 
conflito ou desafio amoroso. Não há, apenas, um prazer sexual ligado ao conteúdo de pensamento, o próprio ato de pensar torna-se sexualizado, 
ocasionando uma regressão do agir ao pensar como deslocamento libidinal. No pensamento do obsessivo, ocorre, ainda, uma convicção a respeito 
da onipotência de seu amor e ódio, ou seja, seu pensar teria a capacidade de causar a morte de quem odiasse ou salvar-lhe a vida com seu amor.  
Pode-se concluir que: os atos compulsivos são uma regressão aos atos sexuais infantis autoeróticos, masturbatórios (época em que os atos 
amorosos não são dirigidos ao objeto, mas a si, para própria satisfação); os atos compulsivos sinalizam um ponto de fixação no desenvolvimento 
libidinal, devido à precoce vida sexual e ao recalque da pulsão sexual, e que esta fixação provoca uma forte inibição de seus desejos – eles são 
negados. Não podem ser satisfeitos nem provocados - daí, a anulação do desejo do outro, para não suscitar o seu próprio. Seu amor ou seu ódio 
foram de fato subjugadores e aprisionaram seu desejo, o interditaram; pode-se dizer que seu ódio destruiu seu direito a desejar e se projetado 
para o mundo, pelo pensamento, poderá destruir o outro. A coexistência de um amor e de um ódio de mesma intensidade dirigidos a uma mesma 
pessoa provoca um sentimento de afeição exacerbado, como reação ao sadismo inconsciente. Mas, a dúvida mantém a incapacidade de decisão 
no amor (que seria a satisfação da pulsão recalcada), paralisa o desejo - se um amor intenso tem como correspondente um ódio intenso, ocorre 
uma “paralisia da vontade” e a impossibilidade de decisão se desloca para qualquer comportamento ou área da vida do neurótico obsessivo. A 
compulsão torna-se uma compensação para a dúvida que jogou o sujeito em severa condição de inibições. A pulsão epistemofílica com traços 
sádicos que sexualizou o ato de pensamento, percebe sua conclusão como uma satisfação sexual, descaracterizando sua função mediadora entre 
o desejo e a ação no mundo. A obsessão por compreender protela o ato que poderia levar o sujeito a retomar seu circuito pulsional e desejante 
em busca da satisfação.
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Título: O FUTURO NA VOZ DOS USUÁRIOS 424

RESUMO

A pesquisa ‘A voz dos usuários de Saúde Mental: um estudo no Hospital-dia do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro’ (fev/2015 a dez/15) teve como 
objetivo a investigação da representação social dos usuários do Hospital-Dia (HD) do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ) sobre as mudanças 
que a Reforma Psiquiátrica Brasileira se propõe a realizar. Foi estabelecido como amostra um grupo de vinte de seus usuários que tiverem 
experiência(s) prévia(s) de internação (ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que agora participem do Hospital-dia (HD) por, pelo 
menos, o mesmo período. Foram entrevistados 7 mulheres e 13 homens, com idades entre 28 a 65 anos. As entrevistas ocorreram dentro do CPRJ 
em salas de atendimento com privacidade. Os usuários têm diversas internações. Seu nível de escolaridade varia entre ensino fundamental 
incompleto ao ensino superior completo. Dentre os entrevistados seis não relatam alguma ocupação e/ou profissão. Oito deles são aposentados, 
cinco não recebem qualquer benefício e/ou aposentadoria e os demais recebem Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência 
Social (BPC/Loas). Suas patologias não são claramente definidas.  Doze usuários possuem rede de apoio baseada em sua família. Sete deles não 
tem qualquer apoio familiar ou social e um deles conta com amiga. Dois moram em abrigos públicos. Um usuário frequenta o HD desde sua 
criação. Os demais frequentam por um período que varia de 3 meses a 15 anos. Todos desenvolvem atividades/oficinas no HD e também 
participam das assembleias com a equipe técnica. Os dados coletados nas entrevistas foram submetidos à análise do discurso. Temáticas sobre o 
futuro estiveram sempre muito presentes. A média de tempo que os usuários frequentam o serviço é de oito anos, número significativamente 
alto, considerando-se a idade do CPRJ. Em sua maioria pode-se observar nos usuários, a ausência de volição ou a inexistência de algum tipo de 
projeto que envolva o aprimoramento de capacidades laborais, cognitivas, ou emocionais dos sujeitos em questão. Seus planos se resumem a 
“ficar onde está”. Um usuário de 34 anos diz: “Não decidi o que quero para o futuro!” E outro ainda, de 57 anos diz: “Meu sonho é o que vier. Não 
vou fazer planos, nunca dá certo. Deixa a vida me levar.” Mesmo alguns usuários que expressam algum plano, como por exemplo, casar, não 
apresentam uma estratégia, uma proposta que seja minimamente possível, é somente um desejo vago, sem operacionalização aparente. Uma 
usuária, 43 anos, diz que gostaria de terminar a faculdade que já começou, mas não conseguiu dar prosseguimento. Mas quando questionada 
sobre como vai voltar a estudar a resposta é: “Não sei.” Os sujeitos deixaram de existir por serem portadores de transtorno mental? É preciso 
atentar para a mortificação do eu, que suprime a “concepção de si mesmo” e faz perder o conjunto de identidade e segurança pessoal. Sua média 
de idade é de 45 anos. É importante a investigação sobre o motivo da ausência, ou baixa quantidade de estratégias que favoreçam a reinserção 
social destes sujeitos em idades ainda produtivas. Tendo o olhar voltado para as práticas com intuito de resgatar os sujeitos dos manicômios 
intrínsecos, onde uma parcela absurda da população ainda vive, tal situação requer um trabalho, quase que artesanal, para trazer a tona o que 
ficou preservado na esfera da mente destes sujeitos. Estes sujeitos talvez necessitem apenas de ajuda para que possam se tornar verdadeiros 
arquitetos de sonhos, capazes de criar. Sozinhos eles talvez não alcancem esta criação. Quando a Reforma Psiquiátrica propõe que a doença 
mental seja colocada entre parênteses, mostra que é possível a aproximação da experiência vivida pelos sujeitos concretos, sujeitos do 
sofrimento. E há muito que aprender como profissionais da saúde. O relatório da pesquisa foi discutido pela equipe técnica do HD e foram 
propostas ações para encaminhamento de planos para o futuro.
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Título: O ÓDIO DE SI E O ÓDIO AO OUTRO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA E NA CULTURA 425

RESUMO

O presente trabalho mostra os primeiros resultados da pesquisa em desenvolvimento que tem por título Ódio e pensamento em um mundo de 
imagens técnicas. A constatação de um de ódio irracional entre pessoas que nem se conhecem, e que se rivalizam no trânsito, nas filas de 
mercados, nas redes sociais, justificou o desenvolvimento desse trabalho. A questão ganhou sustentabilidade a partir da necessidade em fornecer 
alguma inteligibilidade não só para a especificidade das manifestações de ódio presentes no contexto contemporâneo, como também pela sua 
intensidade e ausência de qualquer recurso à razão. Na clínica psicanalítica, espaço para transferência tanto amor como o ódio entre em cena, 
mas que sem o amor de transferência a clínica torna-se inviável, o que se observa é que o ódio se faz presente de forma insidiosa e sem nenhum 
pudor. Objetivou-se precisar a categoria de ódio na psicanálise, investigando sua relação com o pensamento. Para isso, procedeu-se a uma análise 
metapsicológica de alguns casos clínicos freudianos e das formulações sobre ódio nas teorizações sobre a economia psíquica. Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), que possibilitam avançar na discussão e 
entendimento do assunto. Constatou-se que a hostilidade e a ambivalência se fazem presentes de modo marcante no inconsciente do neurótico 
obsessivo, resistindo fortemente ao trabalho de elaboração na clínica. Dos impulsos hostis originam-se construções que evidenciam uma forma de 
pensar obsessivo, marcado por tentações, dúvidas, ordens e proibições. Em relação à melancolia, foi possível inferir que diante da perda do 
objeto, ocorre uma regressão ao narcisismo primário e uma identificação com o próprio Eu. Pensamentos autorrecriminativos evidenciam a forma 
como o Eu passa a ser tratado, como um objeto empobrecido, odiado e destituído de valor. A paranoia, forma de psicose resultante de uma falha 
no recalque originário, que acarreta um desconhecimento do mundo e a exigência, numa tentativa de cura de tamponar através dos pensamentos 
delirantes a ruptura do Eu com o mundo. O ódio está na base da constituição do Eu nas teorizações freudianas. Com sua fonte na recusa do 
mundo exterior pelo Eu narcísico, o ódio concebido como destino da pulsão sexual atrela-se às relações de objetos, ao dirigir-se ao rival e ao 
semelhante. Mas, há também um ódio original imerso no interior das forças da pulsão de morte, que habita a borda do mundo das coisas com o 
mundo das palavras. Tal ódio constitui a parte inominável do vivente humano e se faz presente na tendência do homem para a destruição, a 
crueldade, a maldade. Mesclado com Eros, ambos constituem forças potenciais a serviço da constituição do eu e do objeto, e da realidade interna 
e externa de cada sujeito.  Dessas inferências pode-se concluir que: na neurose obsessiva, um objeto depositário da agressividade é preservado, ao 
passo que, na melancolia, o objeto depositário do ódio encontra lugar no Eu via identificação e na paranoia via projeção. E que para além desse 
ódio presente nas estruturas clínicas que expressam o modo como o sujeito processou relações com objetos do mundo, há o ódio advindo de 
falhas no recalque, do interdito que realiza uma contenção desse afeto que o toma. O ódio advindo não do narcisismo de vida, mas de um 
narcisismo de morte em que não se pode admitir o diferente. Este deve ser morto ou deletado. Do momento em que se considera o ódio como 
constitutivo da subjetividade, a questão que se coloca não é da eliminação do ódio, mas de como pensar uma direção da cura que implique um 
trabalho de simbolização das forças destrutivas do ódio.

Saúde

PsicologiaVIII Seminário de Pesquisa da Estácio 425



E-mail para contato: vanessafranca428@gmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es) Ana Paula Teodoro Teixeira; Fernanda Rodrigues de Menezes; Lara Fritz Matos; Marília Lopes da Silva; Vanessa Franca 
Clemente

Palavra(s) Chave(s): Psicologia. Assédio. Conhecimento.

Título: O QUE PENSAM AS ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ SOBRE ASSÉDIO 426

RESUMO

O tema do assédio tem ganhado cada vez mais espaço na mídia e nos espaços de discussão sobre os Direitos Humanos, especialmente das 
Mulheres. Mas a definição precisa do termo ainda gera uma série de discordâncias, inclusive por parte das vítimas, muitas vezes sem um 
conhecimento preciso da opressão que sofrem. A definição literal do termo assédio, segundo o dicionário Houaiss, é: insistência impertinente, 
perseguição constante, em relação a alguém, abordagem com intenções sexuais, pressão de um superior para obter favores sexuais de 
subalterno(a). Segundo Oliveira e Silva (2010) “o assédio moral independe da posição hierárquica do sujeito ativo e passivo(...)”. Porém segundo 
pesquisas recentes, “dos 4.975 mil profissionais de todas as regiões do país ouvidos no fim de maio, 52% disseram ter sido vítimas de assédio 
sexual ou moral”, sendo que estes ocorrem em sua maioria no ambiente de trabalho destacando a posição hierárquica de que sofrem o abuso e 
quem pratica, conforme o relatos apresentados(BBC, 2016). Vale lembrar ainda que o artigo do Código Penal sobre assédio passou a vigorar 
acrescido do artigo 216-A: "Assédio sexual", que classifica que assédio envolve “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo 
ou função”. A partir desses dados, o objetivo dessa pesquisa foi levantar dados sobre a percepção de jovens mulheres sobre o que de fato 
caracteriza o assédio. Para isso, o trabalho foi estruturado metodologicamente pela aplicação de um questionário estruturado para uma amostra 
composta por 75 estudantes do sexo feminino, com idade a partir de 21 anos,do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora. A primeira questão 
sobre o tema foi o nível de conhecimento. Quando perguntadas se sabiam o que é assédio sexual, 99% das entrevistadas disseram que sim. 
Entretanto, no decorrer da pesquisa, observamos que há controvérsias sobre as pessoas saberem de fato o que é assédio, uma vez que foram 
formuladas questões que simulam situações que envolvem os diversos tipos de assédio(moral, verbal, físico e infantil). Em relação ao assédio 
infantil, 84% das entrevistadas acreditam que a criança possa ser vítima desse ato, mas há uma negação em aceitá-lo da forma que realmente 
acontece. No caso do assédio verbal, 13% não interpretaram como sendo assédio quando perguntadas: “Quando você está andando pela rua e 
ouve a frase “Ai que delícia!” você considera assédio verbal?”. Quando, diante da foto de uma mulher vestida com roupas curtas e decotadas e a 
frase: “se vestindo assim, claro que será assediada!”os resultados obtidos foram de 28% que discordam totalmente,23% discordam 
parcialmente,4% são neutras, 29% concordam parcialmente e 16% concordam totalmente. Somando o número das que concordam parcialmente 
e das que concordam totalmente obtém-se um número considerável, uma vez que corresponde a 45% da amostra que acredita que a forma de se 
vestir interfere no assédio. Outro ponto onde há um desconhecimento do que realmente se caracteriza como assédio foi em relação ao assédio 
moral que por vezes acontece de forma tão sutil que a vítima não entende que está passando pela situação ou considera como algo normal. Sobre 
esse aspecto apresentou-se às entrevistadas a afirmação: “Em seu local de trabalho, uma pessoa que tem o cargo superior ao seu, insiste em te 
levar para jantar, o que você acha?”. 1% considerou normal; 8% consideraram uma gentileza e 17% entendem a situação descrita como parte do 
trabalho. Concluiu-se, a partir do levantamento realizado, que embora a grande maioria afirme saber o que é assédio, há uma discrepância entre o
suposto nível de conhecimento e as respostas dadas as situações concretas em que a existência do assédio foi questionada, demonstrando a falta 
de esclarecimento sobre as diversas formas de assédio e a redução sua existência apenas para casos de violência muito explíc
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RESUMO

O presente estudo foi realizado com o objetivo de correlacionar as bases neurológicas afetadas nos indivíduos portadores do transtorno TPAS/ 
Transtorno de personalidade antissocial com a criminologia, considerando os criminosos diagnosticados com TPAS. A metodologia aplicada contou 
com os seguintes procedimentos: foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica acerca das principais áreas envolvidas no estudo do tema proposto, 
a Psicologia, Criminologia, Neurologia e Sociologia, com o objetivo de estabelecer conexões entre as mesmas e relacionar conceitos.  Os resultados 
da pesquisa indicam que o indivíduo que é portador do TPAS possui alterações neurológicas, como por exemplo, danos no lobo frontal região do 
encéfalo que é a área responsável pelo autocontrole e equilíbrio das necessidades, além de assimetrias na amígdala que engloba o sistema 
límbico, responsável pelas emoções; tais danos podem ser percebidos a partir da realização de exames de imagem. Estes danos provocam a 
alteração de comportamento típica dos psicopatas que é a falta de empatia, relação anormal com as emoções, comportamento extremamente 
frio e racional. Com isso, pôde ser observado que o número de criminosos com TPAS é alarmante, além da indicação que o dano neurológico 
permanente. Observa-se que há um enorme número de reincidência criminal por parte dos indivíduos em questão. A partir destes dados o 
trabalho propõe uma discussão sobre a reinserção destes indivíduos na sociedade, para esta questão, a primeira possível medida para o problema 
seria a possibilidade de torná-los semi-imputáveis perante lei, medida esta, embasada pelo fato de que os portadores de TPAS não são doentes 
mentais, pois tem consciência do que estão fazendo e do porque estão fazendo, porém não são exatamente ‘culpados’ por seus atos uma vez que 
são vítimas de uma psicopatologia severa com alterações neurológicas comprovadas, todavia, estes indivíduos deveriam ser alocados em espaços 
especiais para o cumprimento de pena com assistência de equipes de saúde multiprofissionais. Caso tais medidas ocorressem, haveria uma 
redução na criminalidade, maior segurança para a sociedade e acompanhamento direto e adequado do problema.
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Título: OUVIDORES DE VOZES: UMA INTERVENÇÃO EM UM GRUPO DE PSICÓTICOS 427

RESUMO

A esquizofrenia é um dos transtornos mentais mais graves e, portanto, difícil de tratar. O rol de sintomas que pode apresentar uma pessoa que 
sofre desse transtorno é enorme. E um dos mais comuns dos sintomas é ouvir vozes. A experiência de ouvir vozes não é exclusiva da esquizofrenia. 
Pessoas ditas normais podem em algum momento de sua vida ouvir vozes, mas na esquizofrenia esse fenômeno é frequente. E na maioria das 
vezes faz com que o sujeito experimente, de forma bastante desagradável, ordens imperativas sobre o que ele deve fazer ou não fazer, vozes que 
desqualificam o seu caráter, que o impelem ao suicídio entre tantas outras ordens. Segundo o Código Internacional de doenças 10 (CID10) ouvir 
vozes está relacionado aos mais diferentes tipos de esquizofrenias das classificadas do F20 esquizofrenia paranoide ao F20.9 esquizofrenia não 
especificada. O comprometimento aparece de diferentes formas e com variadas intensidades. Dependendo não apenas do tipo de esquizofrenia 
como também do tipo de sujeito e do conhecimento da morbidade do seu quadro. Ouvir vozes é sintoma incômodo, persistente e doloroso que 
pode levar o sujeito acometido a atos de desespero, inclusive tentativas de suicídios, para se livrar do sintoma. Sendo assim, a presente pesquisa 
objetiva verificar como os pacientes psicóticos se relacionam e qualificam as vozes que ouvem. A metodologia utilizada foi qualitativa em função 
do próprio tema. Na primeira etapa foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com 10 pacientes esquizofrênicos que tiveram a 
vivência de escutar vozes do Hospital Dia de uma instituição psiquiátrica do Rio de Janeiro. Na segunda etapa foi criado um grupo de reflexão em 
que se discutiam as vozes, a intensidade, a frequência e como lidar com elas. Foi usado como técnica de intervenção as seguintes regras: cada um 
só poderia falar de seu próprio caso, ninguém poderia dar conselhos ao outro paciente, cada um só poderia contar como lida com as vozes que o 
aflige. Essa técnica permite que todos possam falar de seus sucessos e fracassos no lidar com as vozes, sem a pretensão de dar ordens ou ensinar o 
outro como lidar com suas próprias vozes. O psicólogo funciona como mediador dos debates com a função central de permitir que todos possam 
falar e serem ouvidos. A proposta é que o grupo tenha a duração de um ano e que ao seu termino seja realizada uma entrevista individual de 
encerramento com cada participante. No entanto, o presente estudo se encontra na etapa de realização dos encontros com o grupo de psicóticos, 
que deu início em março de 2016. Sendo assim, serão apesentados os resultados preliminares da nossa pesquisa. Observou-se que no início da 
oficina, os pacientes apresentaram uma resistência em participar, alegando não ouvirem vozes, mesmo os que vivenciavam esse fenômeno 
cotidianamente. Sabe-se que não é fácil para o psicótico falar sobre suas vozes, sendo assim, inicialmente deixou-se que eles sugerissem os temas 
que iriam iniciar os encontros, com a finalidade de diminuir a tensão inicial. Logo, percebeu-se que ao participar da oficina, os pacientes ficavam à 
vontade para falar sobre suas experiências com as vozes. Entre os pacientes presentes apenas um não reconhece a voz como sua. Todos os outros 
já sabem que a voz é uma produção de sua mente. Todos relatam os benefícios de tomarem regularmente a medicação, sete deles afirmam que 
participar do grupo é muito importante para ajudar a lidar com as vozes. Todos afirmam que as vozes são agressivas e impositivas. Até o 
momento, conclui-se que o grupo de ouvidores de vozes tem sido uma ferramenta eficiente para proporcionar aos participantes um 
conhecimento sobre o fenômeno de ouvir vozes, tornando-os mais empoderados sobre seus sintomas e como lidar com eles. Os pacientes 
reconhecem a importância do grupo para ajudá-los a lidar com as vozes, afirmam que participar do grupo melhora a relação com o médico 
psiquiatra e notamos uma maior aderência à medicação e ao tratamento.
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RESUMO

Esta pesquisa de produtividade concluída, após dois anos de investigação, mostra panorama da clínica de família na estratégia de saúde de uma 
cidade do interior do Rio de Janeiro. O número de habitantes dobrou nos últimos 10 anos em consequência do aumento de trabalho no setor 
petrolífero. Novas famílias migraram e com elas novos comportamentos e culturas fazem parte do cenário de saúde e de doença da cidade. O 
objetivo consistiu em compreender o funcionamento da estratégia de saúde da família do município, analisando avanços e limitações da equipe na 
relação com a comunidade familiar. A hipótese levantada foi que acredita-se que a equipe encontra limitações no trabalho técnico por 
desconhecimento das questões afetivas e psicológicas da dinâmica familiar. Muitos problemas familiares afetam diretamente o trabalho dos 
agentes comunitários, médicos e enfermeiros em procedimentos. Há falta de apoio e/ou falha de apoio psicológico continuado e permanente nas 
equipes. Foi realizado um estudo qualitativo, a partir de entrevistas presenciais. Utilizou-se perguntas semidirigidas na entrevista presencial com 
agentes comunitários e enfermeiros e em uma única visita ao posto. A análise das informações foi feita com base no conteúdo narrado. Foram 
visitadas 26 equipes e entrevistados 56 profissionais ao longo dos anos de 2014 e 2015. Os resultados observados incluiram boa adesão por parte 
da comunidade familiar rural e serrana. Geralmente, a equipe consegue tecer laços de confiança com famílias que os reconhecem como pessoas 
próximas da comunidade. Falta de conscientização dos serviços oferecidos pelo estado. Desconhecimento e limitação na ação dos profissionais na 
questão psicológica e afetiva. Falta de adesão de famílias aos tratamentos com problemas psicodinâmicos que apresentam violência associada ao 
tráfico de drogas, ao abuso sexual e à agressão física e psicológica contra crianças e cônjuges. Os conflitos geracionais estão relacionados à falta de 
entendimento familiar sobre diversos assuntos. A negligência parental e filial aparece nos cuidados de pacientes com doenças crônicas e idosos 
acamados. A indiferença no cuidado com a saúde retrata resistência e medo por parte de alguns membros. Há acomodação e pouco 
reconhecimento do potencial do serviço pela comunidade. Observa-se que a cultura familiar atinge sobremaneira o cuidado com a saúde. Muitas 
famílias relatam que a saúde está relacionada à ausência de doença, dificultando o avanço dos agentes no cumprimento das metas. Por outro 
lado, é muito comum o agente ser responsabilizado pelo insucesso do tratamento. A equipe encontra muita dificuldade no trato de pacientes em 
domicílio, que apresentam instabilidade emocional, comportamento suicida e surtos. E ainda, os profissionais sentem certo desamparo quando a 
instabilidade se apresenta na sala de espera ou em consultas no posto. O trabalho de psicólogos é escasso e se restringe, principalmente, em 
encontros terapêuticos comunitários. Não estão presentes para atenderem demandas urgentes. As visitações da equipe de saúde mental ocorrem 
quinzenalmente ou uma vez por mês nos postos de saúde. Pode-se concluir que os diferentes cenários de atenção da cidade mostram polaridades 
extremas de adesão.  Mesmo assim, existe uma realidade impactante de famílias de comunidades mais carentes que afeta a inclusão dos 
profissionais em suas vidas. Por outro lado, a confiança conquistada na relação é favorecida quando a visitação acontece de maneira continuada. 
Ainda existem preconceitos e desconhecimento da comunidade em relação ao serviço. O apoio psicológico seria um meio de elaboração das 
resistências e de administração dos conflitos intrafamiliares, a fim de que haja maior adesão aos trabalhos de prevenção, promoção e tratamento. 
De maneira regular e continuada, o psicólogo presente nos postos de saúde favoreceria a escuta dos problemas enfrentados pela equipe e 
comunidade, reduzindo a distância existente entre aspectos físicos e emocionais na clín
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RESUMO

O curso de Psicologia da Estácio Juiz de Fora terá a sua primeira turma de formandos em dezembro de 2016. Considerando esse marco, essa 
pesquisa, fruto da Iniciação Científica atrelada à disciplina de Metodologia Científica, objetiva traçar um perfil do estudante do curso, com ênfase 
sobre as áreas de atuação e as perspectivas desse discente ao longo da trajetória acadêmica. Para tanto, foi aplicado um questionário estruturado 
sobre uma amostra de 90 alunos do curso, sendo 30 do 1º período, 30 do 5º período e 30 alunos do 9º período que visou estabelecer uma 
comparação entre as percepções dos alunos nos diferentes estágios do curso de forma a considerar, inclusive, como o avanço do curso altera as 
perspectivas entre ingressantes e formandos. Inicialmente, realizou-se a caracterização da amostra: 88% do total são de discentes do sexo 
feminino; mas há procura crescente por estudantes do sexo masculino: no 1º período, temos 20% de homens, enquanto no 9º período são 7%. O 
público é majoritariamente jovem, com 57% entre 19 e 25 anos e 32% entre 26 e 34 anos de idade. Do total da amostra, 32% são de estudantes 
não-residentes em Juiz de Fora. Outro dado relevante é o crescente ingresso de estudantes de escolas públicas: enquanto no 9º período são 47%, 
no 5º período esse número salta para 57% e chega a 63% no 1º período.  Esses números se refletem no usufruto de algum programa 
governamental: no 1º período, 53% possuem algum tipo de financiamento ou bolsa; especialmente Fies (37%), Prouni (7%) e EducaMais (7%). Nos 
períodos subsequentes, o total de alunos com financiamentos ou bolsas cai para 43% (5º período) e 50% (9º período). Do total de discentes, 56% 
trabalham ou fazem estágio.  Quando perguntados sobre a motivação para escolha do curso, em todos os períodos a resposta “sonho” foi a mais 
recorrente: 50% entre os ingressantes, 60% no 5º período e 57% entre os formandos; para essa questão, a segunda alternativa com maiores 
percentuais apresentou variação: dentre os calouros e alunos do 5º período, 23% procuram o curso para autoconhecimento; já entre os 
formandos, 17% apontaram a diversidade da área de atuação profissional. Sobre o grau de satisfação do curso, foi utilizada uma régua com notas 
de 0 a 5, onde a nota 5 representa ‘totalmente satisfeito’ e 0 ‘totalmente insatisfeito’. Entre calouros, a soma de notas 4 e 5 atingiu 80% da 
amostra; no caso do 5º período, essa soma chegou a 90% dos alunos e, entre alunos do 9º período, houve uma queda significativa: 60% dos alunos 
responderam 4 ou 5. Nesse sentido, apesar de 60% ainda configurar um percentual bastante significativo de alunos satisfeitos, temos uma 
variação negativa a merecer atenção do Colegiado do Curso. Ressalta-se, ainda, que apenas no 9º período tivemos alunos atribuindo nota 01 ao 
curso (10%). Outro dado significativo do perfil do curso é a tendência à carreira acadêmica, já que 57% dos alunos afirmaram ter essa pretensão e 
93% querem realizar concursos públicos. Entre alunos de 5º e 9º períodos, uma média de 40% responderam que mudaram de opinião sobre a área 
de atuação no decorrer do curso. Enquanto entre calouros há uma pulverização dos resultados quanto à área de atuação (17% em Psicologia 
Escolar, 7% em Jurídica, 10% em Clínica, 7% em Psicologia Social, 10% em Hospitalar, e 10% em Esportiva e 23% em Neuropsicologia), no 5º 
período as respostas são mais concentradas: 53% em Clínica e 40% em Neuropsicologia. Entre formandos, essa preferência se mantém: 43% e 23% 
respectivamente. Os dados apontam a coerência entre alunos dos diversos estágios do curso, com poucas variações significativas, indicando uma 
atuação consistente do Colegiado na implementação do Projeto Pedagógico nesse momento em que a primeira turma de formandos chega à 
etapa final da sua trajetória na graduação; apontam, ainda pontos de atenção, especialmente no que tange a uma ênfase demasiada em apenas 
duas áreas de atuação, assim como à queda significativa de satisfação entre concluintes.
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RESUMO

A biologia separa os seres humanos em dois grupos: machos e fêmeas. Entretanto, socialmente falando, ser homem ou mulher varia de acordo 
com a sociedade e a época na qual se está inserido. Essa demarcação social é estabelecida ao indivíduo a partir do momento em que o mesmo é 
definido como menino ou menina, ou seja, homem ou mulher.  A partir da inserção desta nomenclatura começam as diferenciações nas cores, nas 
possíveis aptidões, nos brinquedos, nos papeis sociais que esses indivíduos são direcionados a cumprir, dentre outras questões. Se a socialização 
ocorre não a partir da categoria geral de crianças, mas por categorias específicas de meninos ou meninas, quais diferenciações em termos de 
gênero são possíveis encontrar neste contexto? Esta foi a pergunta norteadora do presente estudo de cunho qualitativo realizado através de 
entrevistas semi-estruturadas com pais de crianças entre 2 e 6 anos de uma escola particular na cidade do Rio de Janeiro, visando verificar 
diferenças na educação dos pais de meninas e meninos baseados em estereótipos sociais. O roteiro da entrevista continha um questionário com 
14 perguntas abertas, entre elas questões de evocação livre elaboradas com o propósito de analisar o campo semântico das evocações dos pais. 
Para tratar o conteúdo da coleta dos dados foi realizada uma análise categorial afim de identificar a frequência de símbolos que viessem a reforçar 
essa diferenciação na criação de meninos e meninas.  A análise dos dados revelou a reincidência de expressões como “carinhosas”, “meigas” e 
“manhosas” para referir às meninas e “bagunceiros”, “companheiros” e “agitados” para os meninos.  Na análise dos dados, foi identificada 
também uma forte tendência atrelando as meninas a maternidade e aos afazeres do lar, e os meninos sempre vinculados a vivacidade. A maioria 
dos pais afirmou que meninos e meninas gostam e podem brincar das mesmas coisas, entretanto, afirmaram também que a brincadeira que eles 
executam são diferentes além reconhecerem uma diferença na criação e nos cuidados higiênicos para cada gênero. Com base nesses dados, foi 
constatado que existe diferença na criação de meninos e meninas, influenciando suas preferências e escolhas, traçando perfis e características 
ditadas socialmente, corroborando assim para essa construção do que é ser homem ou mulher na sociedade.  Os pais que participaram desse 
estudo declararam possuir abertura para as questões de gênero, mas atestaram que, socialmente, o que se espera de um homem é diferente do 
que se espera de uma mulher.
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RESUMO

Por séculos a homossexualidade tem sido estigmatizada pela sociedade ocidental, mas devido as várias lutas do movimento LGBT, a construção da 
cultura homossexual passou a ter mudanças significativas na atualidade. Porém as atitudes preconceituosas e os comportamentos discriminatórios 
têm sido constantes no meio digital, inclusive entre os próprios homoafetivos, que tendem a considerar inferiores os que são classificados como 
afeminados, reproduzindo preconceitos machistas de base heteronormativa. A partir desse cenário, este trabalho teve o objetivo de analisar, por 
meio das Representações Sociais, o discurso preconceituoso e machista entre homens homoafetivos, bem como examinar os processos de 
ancoragem e objetivação baseados em paradigmas heteronormativos. Para isso, foi utilizada uma abordagem quanti-qualitativa de pesquisa e 
como método de coleta de dados a pesquisa documental, por meio de um site de relacionamentos para homens homoafetivos. Foram analisados 
200 perfis, dando especial atenção aos atributos do parceiro que estava sendo buscado. Por meio de uma Análise de Conteúdo Computadorizada, 
realizada no freeware Iramuteq, foi possível identificar três classes que indicam as características mais buscadas, sendo elas: relacional-
interpessoal, físico-corporal e psicológicas. As palavras de maior frequência foram macho e não, a primeira indicando a categoria mais buscada, e a 
segunda, indicando as que foram rejeitadas, na maioria dos casos ligadas a termos como afeminados e passivos. Notou-se que as qualidades mais 
desejadas nos perfis para os parceiros estão ancoradas nos termos que representam o machismo, como: macho, homem, dominador e ativo. São 
excluídos e rejeitados os sujeitos cujas qualidades estão ancoradas em características femininas como afeminados e passivos. A objetivação dessas 
representações está exposta na escolha por sujeitos e corpos com aspectos másculos e na recusa e repulsa de indivíduos que são materializados e 
visualizados como afeminados. Assim, foi possível encontrar indícios da existência de preconceito machista, ancorado em normas 
heteronormativas, contra os homoafetivos afeminados.
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RESUMO

A presente pesquisa de Iniciação Cientifica destaca a relação família e usuário de álcool no âmbito da história parental, observando a repetição do 
hábito entre gerações e particularidades da convivência existente entre os membros. A função da família é prover e proteger os membros, 
constituindo referência identitária e compreendendo continente de apoio psíquico e físico. O contexto familiar pode representar uma 
possibilidade de risco para o início do uso de álcool, estando associado aos conflitos, à violência, à privação afetiva, aos mal entendidos, aos 
prejuízos na comunicação. Objetivo: analisar a relação entre o usuário de álcool e sua família, observando a repetição do uso na história geracional 
e os conflitos internos relacionados à função materna e paterna no cuidado dos filhos. Metodologia: Com base em uma investigação qualitativa, 
entrevistamos 15 familiares de usuários durante um ano. Utilizamos um questionário-inventário com perguntas relativas aos dados 
socioeconômicos, culturais, relacionais e afetivas. Trabalhamos com a análise de conteúdo e a saturação de informações.  Resultados: o familiar 
identificado na entrevista, na sua maioria, era genitor ou filho de usuários. Observamos o uso de álcool como um hábito comum na história 
geracional e evidencia a repetição de um comportamento cultural e partilhado na família. A convivência é marcada por períodos alternados de 
“boa convivência” e “momentos ruins a péssimos”, que são impactados logo após o uso da bebida. Os momentos ruins de convivência são 
caracterizados por situações de falta de diálogo, brigas, discussões, relacionamentos atribulados e ausência materna, no sentido de o grupo não 
significar um apoio à formação do sujeito. A rotina da família em casa se caracteriza, predominantemente, por uma distância afetiva, de conflito e 
tensão, com sobrecarga de tarefas seja de trabalho externo ou doméstico. Presença e permanência de momentos entediantes. A relação entre 
membros acontece de maneira paradoxal. Embora os entrevistados mostrem a existência de uma boa convivência, há uma distância afetiva. Outra 
situação paradoxal é a tentativa de diálogo que é entendida como uma intromissão e, muitas vezes, termina em briga. A relação entre pais e filhos 
é estabelecida com limites não muito bem definidos. Geralmente, há certa omissão e até negação de atos observados como inadequados ou 
inapropriados. A maioria dos familiares de usuários não bebe e aqueles que usam mostram que o hábito afeta o relacionamento com filhos e 
cônjuges de maneira a produzir algumas inseguranças. Por outro lado, nos momentos em que o familiar entrevistado faz uso de álcool, os 
familiares se sentem chateados, tristes. Outros, de maneira contraditória, se sentem felizes por entenderem o uso como um hábito festivo. 
Apareceram sentimentos de vazio, tristeza, desgosto, insatisfação; estado de carência, angústia e comportamento de fuga da realidade e dos 
problemas. Estes sentimentos, pensamentos e comportamentos estão em contraponto com busca de prazer e descontração através da bebida. 
Conclusões: O uso de álcool é um hábito cultural e geracional na família, mas que encobre sentimentos e pensamentos dissociados e paradoxais 
sobre convivência. Observamos um crescente apagamento das emoções e do afeto, que endossam a dificuldade de expressão do sujeito no grupo 
e vice-versa. O acúmulo de problemas e conflitos e a não elaboração dos mesmos compreende outro ponto de limitação da condição de estar 
junto. Esta pesquisa endossa informações anteriores investigadas, mas alerta para a precariedade de trabalho psicológico com famílias na atenção 
básica.  Apostamos no fortalecimento dos espaços de referências e de expressão de ações públicas existentes, mas que carecem da presença do 
psicólogo de família. Acreditamos na inclusão do psicólogo em visitas domiciliares na Estratégia de Saúde da Família, de maneira continuada, uma 
maneira de acompanhar a saúde da família.
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RESUMO

Saúde e doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais sujeitos a constante avaliação e mudança. Num passado ainda 
recente, a doença era frequentemente definida como "ausência de saúde". Definições mais flexíveis quer de saúde quer de doença, consideram 
múltiplos aspectos causais da doença e da manutenção da saúde, tais como: fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos. Contudo sobre o 
que é um indivíduo saudável e o que é estar com saúde, apesar dos esforços para caracterizar estes conceitos, ainda existe um grande debate. 
Cada sociedade tem um discurso sobre saúde, doença e sobre o corpo, que corresponde à coerência ou às contradições de sua visão de mundo e 
de sua organização social. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo principal conhecer o núcleo central da representação social que jovens 
universitários da área da saúde têm acerca da saúde.  A partir da Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais, investigaram-se os 
elementos que constituem o núcleo central da representação social da saúde, entendido como o organizador das crenças componentes de uma 
representação, e por isso o seu elemento mais permanente e o fator determinante da sua estruturação. Para conhecer a representação social - sua 
estrutura e seu conteúdo - foi realizada uma pesquisa de campo com 364 jovens universitários (sendo 111 do curso de psicologia, 59 do curso de 
educação física e 52 do curso de fisioterapia, 81 curso de enfermagem e 61 do curso de medicina), oriundos de 3 instituições de ensino superior do 
estado do Rio de Janeiro e iniciantes do curso de graduação. O grupo estava composto em sua maioria por jovens entre 19 e 26 anos (60%), 65% 
do sexo feminino, 14% relatou ser da raça negra e 66% da raça branca e 60% declarou estar trabalhando. Os dados foram coletados através da 
aplicação de questionários com perguntas fechadas, abordando as características socioeconômicas e abertas, versando sobre a questão da 
representação social e saúde. Para o acesso ao conteúdo do núcleo central, utilizou-se a técnica da evocação livre. A análise dos dados das 
perguntas fechadas foi realizada através de procedimentos básicos de estatística descritiva. Quanto ao teste de evocação de palavras, estas 
passaram primeiramente por uma análise qualitativa que consistiu no agrupamento das palavras, enunciadas pelos entrevistados, em categorias 
de acordo com a semelhança de conteúdo. Em seguida, buscando conhecer a estrutura da representação social da saúde, as categorias formadas 
passaram pelo seguinte tratamento: cálculo das frequências, cálculo da ordem média de evocação e montagem dos quadrantes. Dentre as 
categorias que compõem o núcleo central da representação social da saúde as que apareceram como as mais frequentes e mais prontamente 
evocadas são: bem estar, atividade física, alimentação, hospital/clinica, profissionais da saúde e cuidado. Essas representam os aspectos mais 
socialmente compartilhados por este grupo. Nos esquemas periféricos, encontram-se categorias como: doença, descaso, prevenção, decadência e 
felicidade. De fato, no núcleo central, verificamos a prevalência de palavras ligadas às percepções resultantes das suas praticas profissionais. Já no 
sistema periférico, predominam termos relativos às condições onde as praticas profissionais acontecem. Parece que na visão dos participantes, 
saúde é prevalentemente bem estar, mas também ausência de doença é atividade física, boa alimentação, mas também hospital e necessidade de 
cuidado. Acreditamos ser de grande relevância a discussão desse tema dentro de sala de aula, podendo assim, contribuir para uma reflexão crítica 
sobre saúde e suas praticas e a formação dos profissionais da saúde.
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RESUMO

Tabagismo é uma das maiores questões contemporâneas, e caracteriza-se como um sério problema de saúde pública. As organizações de saúde 
alertam quanto aos tratamentos indicados para o tabagismo através de diferentes campanhas publicitárias, promovendo a capacitação de 
profissionais da área da saúde, divulgando as implicações do consumo de cigarros na qualidade de vida; e a possibilidade de desenvolver doenças 
como o câncer e o enfisema pulmonar. Considerando esta realidade, este estudo exploratório foi desenvolvido com o objetivo de investigar os 
motivos que levam os estudantes do curso de Psicologia a permanência e a manutenção do hábito de fumar, tabagismo. O grupo pesquisado foi 
composto de 50 estudantes, uma amostra de 10%, de alunos do turno da noite do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, Campus R9 
(RJ). Investigou-se a influência das informações antitabaco presentes nos ambientes públicos e de convívio social; e nas embalagens do produto. A 
metodologia aplicada utilizou uma pesquisa qualitativa, com uma escala abordando sete (7) perguntas e respostas, e uma entrevista com o uso da 
técnica de associação livre de palavras, utilizando a palavra "tabaco" e relacionando-a a vícios adquiridos, modelados, imitados, prazer e convívio 
em grupo. A análise dos resultados das entrevistas realizadas evidenciou como comportamentos decorrentes do tabagismo: constrangimentos 
familiares e em sociedade; mal estar do não fumante em relação à presença do fumante; mau cheiro ao ambiente de fumantes; prejuízos à saúde 
do fumante e de terceiros e o desconforto causado pela manutenção do hábito de fumar. Entretanto, as indagações sobre os motivos e a 
eficiência das campanhas publicitárias permanecem como questões da pesquisa de forma inconclusiva, porque envolvem fatores que demandam 
investigações mais complexas, enfatizando-se que o grupo observado é de estudantes da área da saúde. Desta forma, consideramos que esta 
pesquisa é o ponto de partida, para novos estudos sobre o tema, e os pontos nela levantados poderão suscitar novas pesquisas trazer futuras 
contribuições para as discussões contemporâneas sobre o tabagismo.
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RESUMO

O mundo do trabalho vem sendo reconfigurado pela economia globalizada. Novas formas de gestão foram desenvolvidas para atender às 
exigências crescentes de eficiência, que se constituíram como modelos, e passaram a ser adotados pelas grandes corporações e, nas últimas 
décadas, pelo universo acadêmico. A partir de meados da década de 1990, os cursos de mestrado e doutorado no Brasil foram organizados em 
programas, valorizando prioritariamente a produção científica e a pesquisa. Com o novo sistema, instala-se a meritocracia e a associação entre o 
reconhecimento de resultados alcançados e o apoio aos programas e profissionais. Novos critérios passaram a constituir avaliações, realizadas 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), muitos dos quais envolvendo variáveis quantitativas, com base em 
sistemas reconhecidos internacionalmente. No entanto, a ênfase na produção acadêmica e o seu atrelamento aos financiamentos gerou uma 
forma de reação, descrita por alguns pesquisadores como um surto produtivista, com impactos negativos na saúde física e psíquica dos 
profissionais.  Para atender às exigências atuais, os profissionais passaram a desenvolver outras atividades, como o preenchimento de relatórios, a 
participação em um número crescente de editais em agências de fomento, a integração de diversas comissões no âmbito da universidade e fora 
dela, acarretando no prolongamento e na intensificação da jornada de trabalho. Levando em conta o cenário descrito, realiza-se a pesquisa de 
doutorado (UFF/Psicologia) com o objetivo de conhecer as transformações no trabalho dos docentes das pós-graduações em Psicologia, com foco 
nas estratégias utilizadas para lidar com os novos valores e regras. A pesquisa vem sendo realizada junto a profissionais dos programas de pós-
graduação, de universidades públicas do Rio de Janeiro e São Paulo, onde se concentram atualmente quase a metade dos cursos. Dentro desse 
universo, a intenção é ouvir a perspectiva dos acadêmicos dos programas de Psicologia, que ocupa a segunda posição dentro da área de ciências 
humanas. Acredita-se que estes profissionais estejam enfrentando questões que são comuns a todos os que atuam em ciências humanas. Em um 
ambiente invadido por valores cada vez mais próximos dos ideais da economia de mercado, a capacidade de adaptação dos profissionais às 
exigências de produtividade transforma-se em uma qualidade a ser cultivada. Abre-se, desta forma, a hipótese de emergência de um novo perfil 
profissional: um acadêmico mais flexível e disponível para trabalhar incessantemente a fim de dar conta de todas as atividades prescritas pela 
nova forma de gestão dos Programas Pós-graduação. Cinco entrevistas já foram realizadas, com profissionais que atuam há mais de vinte e cinco 
anos nos programas. A metodologia utilizada é qualitativa, a história de vida laboral, por favorecer a emergência dos sentidos do trabalho para os 
entrevistados nas narrações sobre seus caminhos profissionais e por proporcionarem, simultaneamente, o conhecimento da realidade dos 
cenários objetivos nos quais esses profissionais estão inseridos, permitindo a observação das transformações sociais que vem ocorrendo na 
comunidade acadêmica. Com base nas entrevistas já realizadas foram definidos cinco eixos de análise. No primeiro, o ingresso na vida docente, o 
que permite um paralelo entre os critérios utilizados há décadas passadas e os atuais. No segundo, as transformações no mundo do trabalho pela 
voz dos docentes: os novos valores, a hipótese da desqualificação da universidade e o sentimento de decepção. No terceiro, as estratégias 
construídas para lidar com as crescentes cobranças de produtividade. No quarto, os vínculos afetivos com o trabalho: reconhecimento, 
identificação com os valores do trabalho, sentimento de “peixe fora d’água” para os que estão próximos da aposentadoria. No quinto, o novo 
perfil docente: os novos valores incorporados pelas novas gerações e as novas práticas.

E-mail para contato: enfaerika@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es) Glaucia Lima de Magalhães Theophilo

Palavra(s) Chave(s): Transgênero. Escala de atitudes likert. Graduandos de psicologia.

Título: TRANSGÊNEROS: AINDA INCOMPREENDIDOS? 432

RESUMO

A expressão transgênero indica termo que acolhe a união política entre os indivíduos portadores de distinções de gênero incompatíveis às 
condutas sociais caracteristicamente relacionadas a homens e mulheres “comuns” e que, como efeito disto, sofrem  preconceito social. No meio 
desta discussão, encontram-se os profissionais de psicologia que, como membros da área de saúde, devem estar preparados para dar suporte a 
esta parcela da população que, na maioria das vezes, está envolvida em sofrimento psíquico. Assim, buscou-se investigar a forma como futuros 
psicólogos percebem o fenômeno da transgeneridade, já que esta percepção pode influenciar suas práticas. A hipótese levantada foi de que as 
atitudes de graduandos de psicologia face à identidade transgênero são baseadas na incompreensão do fenômeno. O objeto de estudo foi 
ancorado no constructo de atitude da psicologia social. Os sujeitos foram 100 graduandos do curso de psicologia, do 1º ao 10º período, da 
Universidade Estácio de Sá (campus  Nova Iguaçu/RJ). Utilizou-se de um questionário com escala likert de 5 pontos, para conhecer o grau de 
concordância quanto às questões e produzir descrições quantitativas. Em seguida, a análise dos resultados apoiou-se no o ranking médio (RM) de 
anuência dos itens dentro de cada categoria de atitudes relacionando-se ao modelo ecológico do desenvolvimento humano. O ranking médio total 
do questionário foi de 3,97, o que demonstrou uma aceitação da transgeneridade, verificou-se que, mesmo ante a escassez de conhecimento da 
temática e incompreensão do fenômeno, as atitudes dos graduandos são positivas em relação à transgeneridade. A partir dos resultados 
apresentados evidenciou-se a necessidade de um número maior de pesquisas e envolvimento com a temática, tendo em vista que os modos de 
existir são inúmeros e os transgêneros ainda pouco conhecidos pela sociedade. Ressaltando que o objetivo do conhecimento dentro do contexto 
da comunidade humana e a finalidade das Universidades não são outros senão possibilitar o avanço da própria espécie. Desta forma será 
relevante continuar a investigar, identificar, compreender e, principalmente, transformar paradigmas.
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RESUMO

A Reforma Psiquiátrica traz o preceito da desinstitucionalização e da inserção do doente mental na sociedade garantindo-lhe o direito à cidadania, 
o respeito a seus direitos e a individualidade. A atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é parte essencial desse processo visto que visa 
a integração social e familiar do usuário e o apoio em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial. 
Apresentamos um caso que ilustra as possibilidades destas mudanças que estão em processo. O sujeito é usuário de um CAPS III constituído de 
acordo com os preceitos da Reforma. Sua história foi obtida através da entrevista narrativa ( A entrevista faz parte da metodologia da Pesquisa 
“Narrativas de saúde mental: um estudo com usuários do Caps Jair Nogueira”) , utilizada como ferramenta significativa para compreender a forma 
em que se relaciona com o ambiente. São enfatizadas suas internações e o seu processo de desinstitucionalização, demonstrando a importância 
da intervenção do CAPS. É notória a percepção das questões relacionadas ao período pré-Reforma e pós-Reforma psiquiátrica. O Senhor Souza 
( nome fictício)  é católico apostólico romano, mas como ele mesmo diz: “toco umas curimbas de vez em quando”. Nascido em 1964, estudou até 
a quinta série, quando desistiu por ter repetido duas vezes. Seu irmão dizia a ele que mulher gostava de homem que bebia e fumava. Assim, a 
partir dos quinze anos iniciou sua vida com a bebida e foi internado a primeira vez porque fumou maconha pois após utilizar a droga, teve uma 
fome exacerbada e uma grande disposição sexual fazendo com que se despisse com a intenção de ter relações com a irmã. No dia seguinte, 
amanheceu com uma bolsa de roupa ao seu lado e um convite para ser internado. Após um período internado voltou para casa e ficou 
praticamente seis meses trancado, pois havia uma voz que lhe mandava permanecer assim. Sua permanência em casa fez com que seus amigos 
caçoassem dele: “me encarnavam de urso porque hibernava”. Aos quinze anos iniciou  atividade sexual com sua irmã mais velha e assim continuou 
até o segundo filho dela. Hoje, após alguns anos sem ter relações com ela, desconfia que esta criança possa ser sua. Muitas vezes foi internado 
pela mãe, pois esta tinha receio de que os irmãos o machucassem, pensando que ele a agredia. Souza teve várias internações e relata que tinha a 
liberdade vigiada e arrumava muitos problemas, pois lutava com outros pacientes, dava “banda” nos enfermeiros, tacava fogo no mato e fugia. 
Menciona também que nunca foi esclarecido o que havia com ele: só diziam que seu mal não tinha cura e que suas constantes internações eram 
justificadas por sua alta agressividade. Em uma internação específica, Souza expõe que teve relações com uma das residentes bem como com uma 
das enfermeiras. Mas o ocorrido foi descoberto e ele foi dado como pervertido. Após o período intenso de internações, em casa morando com sua 
irmã, ele toma remédios e passou a frequentar um CAPS. Refere-se este como um local de acolhimento: “prefiro aqui mil vezes”. Seu plano para o 
futuro é que sua fé se mantenha porque como ele diz: “andei pelo Vale das Sombras”. Nesse estudo de caso pode-se perceber inicialmente o 
estigma do louco perigoso, aquele definido por características físicas, jeito de falar ou até mesmo a maneira que se comporta na sociedade. 
Estigmatizado, ele deve ser excluído.  A Reforma Psiquiátrica tem o intuito de romper esse paradigma sendo hoje alicerçada por algumas leis 
(como a lei 13.146 de 06/07/2015) fazendo com que o doente mental deixe de ser presumivelmente e absolutamente incapaz para ser 
presumivelmente capaz, ou seja, pode-se valer de atos da vida civil. E o CAPS é o articulador desta proposta, executando a integração do doente 
mental na comunidade.
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RESUMO

A pesquisa “Serviço de Psicologia Aplicada: conhecer para atender melhor” tem como objetivo conhecer o perfil e as necessidades das pessoas 
atendidas no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Iguaçu, para compreender o início do tratamento, o 
percurso dos mesmos e a adequação das práticas psicoterápicas realizadas. Para a realização deste trabalho está sendo utilizada uma pesquisa 
documental quantitativa - descritiva e retrospectiva, a partir dos prontuários dos usuários do serviço. A coleta de dados compreende os registros 
dos atendimentos individuais realizados no período de 2013 a 2016. Os dados estão sendo tabulados em planilha excell e submetidos a uma 
análise estatística descritiva. A pesquisa teve início em março do corrente e já conta com 286 prontuários pesquisados. Os dados preliminarmente 
analisados já propiciam uma série de reflexões. Serão discutidos aqui os tipos de queixas apresentadas como motivo para o atendimento. 
Verificou-se que a maior parte dos sujeitos se refere à ansiedade como queixa para a necessidade de atendimento (29%). Em seguida tem-se 
queixas de depressão (21%) e conflitos familiares (19%). Estes dados levam a uma reflexão a respeito dos inúmeros prejuízos ao indivíduo que 
sofre com o transtorno de ansiedade. Segundo a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de doenças mentais (DSM-5), dentre os principais 
sintomas sofridos, destacam-se a possibilidade da ansiedade gerar confusões ou distorções da percepção, alterando o significado dos 
acontecimentos vivenciados pelo indivíduo. A ansiedade interfere significativamente nos processos de atenção, prejudicando inclusive a memória.  
Os sintomas podem acontecer nos níveis consciente, comportamental e fisiológico. A hipervigilância, insônia, perda de concentração e sensações 
de apreensão são de níveis conscientes. Tremores musculares, reação de susto a estímulos insignificantes (resposta de sobressalto) e inquietação 
fazem parte dos níveis comportamentais. Os sintomas fisiológicos apresentam-se através da taquicardia, náuseas, sudorese, tonturas, cólicas e 
sensação de vazio no estômago. Os indivíduos que sofrem com ansiedade não são capazes de identificar suas preocupações como excessivas, o 
que pode gerar ainda, prejuízos nas áreas sociais e ocupacionais. Segundo os dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), 33% da população 
mundial sofre de ansiedade, e países com baixa, média renda tem um índice de 11,1% de pessoas que já apresentaram depressão em algum 
momento de suas vidas. Os estudos epistemológicos mostram que a ansiedade é um dos transtornos mais frequentes, com taxa de comorbidade 
acima de 50%, podendo evoluir para um quadro de depressão. Confirmando-se estes dados, ressalta-se a característica preventiva dos 
atendimentos realizados na Clínica Escola, no que se refere à evolução dos transtornos pela sua comorbidade e a necessidade de maiores estudos 
do transtorno pelos estagiários.
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RESUMO

A ansiedade pode ser entendida como um fator de sobrevivência do organismo em resposta a estímulos diversos do ambiente. Ela permite que o 
sujeito experimente um desconforto e inquietação, que o auxiliam na resposta adaptativa aos acontecimentos. Entretanto, quando estas respostas 
de preocupação ocorrem em caráter recorrente, persistente, e expressado de modo disfuncional, fala-se em ansiedade patológica. Quando esta 
doença não é direcionada a um aspecto ou objeto específico, mas ocorre na maior parte do tempo, durante minimamente os últimos seis meses, e 
é global ao indivíduo, fala-se em Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Questionou-se neste trabalho de iniciação científica o que tem sido 
publicado no Brasil a respeito desta temática, principalmente em relação às avaliações psicológicas, e possível diagnóstico diferenciado. Diante 
disso, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento da publicação no que diz respeito ao uso de testes psicológicos no estudo 
da Ansiedade Generalizada em bases que publicam artigos brasileiros. Foram consultadas as bases de dados REDALYC e SCIELO para a busca de 
pesquisas publicadsa entre 2000 e 2015. Foram inicialmente encontrados 51 artigos, e posteriormente, com a eliminação de produções repetidas e 
não cabíveis à análise, como resenhas de livros, por exemplo, foram investigadas 46 produções acadêmicas. Do total de artigos encontrados, 26 
(56,52%) foram pesquisas de campo, mas a minoria, somente 19 (41,30%) utilizaram testes psicológicos em suas investigações. Do total de 
instrumentos citados pelos autores, as Escalas de Ansiedade e Depressão de Beck foram as mais mencionadas. Dos testes psicológicos brasileiros, 
favoráveis pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) ao uso profissional clínico, foram citados o Inventário de Habilidades Sociais, 
a Escala de Desesperança de Beck, os testes AC e D2 de atenção concentrada, e a Escala de Inteligência Wechsler para Crianças. Foi observada a 
utilização de muitos instrumentos internacionais, sendo necessária investigação sobre a adaptação dos mesmos ao contexto brasileiro, como por 
exemplo, Mini International Neuropsychiatric Interview, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), Schedule for 
Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children, Rey Auditory Verbal Learning Test, Trail Making Test – Part A and B, dentre outros. 
Discute-se que os artigos os quais utilizaram de instrumentalização por testes psicológicos buscavam, em sua maioria, compreender as 
comorbidades existentes em pacientes com TAG, ou também em pessoas não-pacientes, mas com suspeitas de algum tipo de ansiedade. 
Preocupou-se à utilização de testes psicológicos internacionais sem o rigor de adaptação à cultura brasileira, e sugere-se que novas pesquisas 
sejam feitas, com análises mais detalhadas destas produções científicas, a fim de compreender o uso dos instrumentos internacionais. É 
recomendável também o desenvolvimento de pesquisas mais focadas no estudo do funcionamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada, em 
detrimento da compreensão somente de suas comorbidades possíveis.

E-mail para contato: hustenc@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Husten da Silva Carvalho; Erik Souza; Vanda Silva de Brito

Palavra(s) Chave(s): Escala PVP. Videojogos. Videogames. Jogo patológico. Validação.

Título: VALIDAÇÃO DA ESCALA PROBLEM VIDEO GAME PLAYING (PVP), PARA IDENTIFICAÇÃO DO USO PROBLEMÁTICO DE 
JOGOS ELETRÔNICOS

434

RESUMO

Em 1998 foi criada uma escala de medida para estimar a prevalência de indivíduos que apresentavam dependência em jogos de computador, 
adaptada a partir de critérios utilizados na escala de diagnóstico de jogo patológico do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM III-R). Esta escala permitiu identificar indivíduos dependentes e mostrou que jovens do sexo masculino jogam e possuem maior 
probabilidade de tornarem-se dependentes. Visando um instrumento claro, mais fácil de preenchimento e preciso para investigar problemas 
relacionados ao uso excessivo de jogos eletrônicos, Salguero e Morán, em 2002, propuseram a escala Problem Video Game Playing (PVP), 
elaborada a partir da revisão dos critérios diagnósticos para dependência de drogas e para jogo patológico do DSM-IV. Foi com base na maior 
facilidade de aplicação desta escala, na constatação do enorme número de jovens que se dedicam cada vez mais tempo a essa única atividade, 
além da verificação de alguns grupos de pesquisa que recorreram a essa escala mesmo não tendo sido validada no Brasil, que elaboramos esse 
estudo buscando apresentar as evidências de validade da escala PVP entre jovens estudantes com idades de 16 e 17 anos. Para tanto, aplicamos a 
escala PVO em uma amostra de 222 jovens estudantes com idades de 16 e 17, do sexo masculino. A adaptação semântica da escala PVP para o 
português brasileiro foi autorizada pelo autor do instrumento original. A tradução passou pelas etapas tradução inicial; tradução reversa; 
elaboração de uma versão sintética para então ser realizada a aplicação experimental. A escala foi submetida às analises confirmatória, 
consistência interna, validade convergente e validade incremental. A análise confirmatória indicou que os nove itens permitem medir um único 
fator, sendo aquele relacionado ao item I o mais consistente na escala. O instrumento revela alta consistência interna, juntamente com boa 
validade simultânea e convergente. As análises indicaram baixa correlação entre os fatores. A escala PVP permite mensurar o uso problemático de 
jogos eletrônicos e pode contribuir para o desenvolvimento e validação de intervenções em jovens que apresentem problemas relacionados à 
prática de videojogos.
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RESUMO

O Brasil entrou pela primeira vez para o grupo de países com elevado desenvolvimento humano, no ano de 2005. Na área de longevidade, o Brasil 
vem conquistando grandes avanços nos últimos anos. A expectativa atualmente é de 72,4 anos. A queda na taxa de fecundidade observada nos 
últimos 30 anos, o que por sua vez, pode gerar um aumento maior da população idosa em relação à população mais jovem e economicamente 
ativa. Tendo em vista estas circunstancias, surgem novas demandas sociais, principalmente no que se refere à assistência social e à saúde. Não há 
uma política que beneficie os idosos, o que aponta uma questão social que pode colocar em desequilíbrio econômico toda a sociedade e, por isso, 
exige ações imediatas. As doenças do coração e dos vasos sanguíneos são bastante comuns em idosos. Entre todos os distúrbios mais encontrados 
estão a pressão sanguínea alta e a hipotensão ortostática. A aterosclerose também é frequente. Em pessoas acima de 75 anos, ela tem uma 
frequência dez vezes maior que em adultos jovens. A Medicina Nuclear oferece uma série de métodos diagnósticos que são utilizados, 
essencialmente, para três finalidades básicas: diagnóstico, prognóstico e avaliação terapêutica cardiológica. Nas últimas duas décadas pode se 
observar um importante crescimento e evolução no campo da Cardiologia Nuclear. Como consequência, a acurácia da cintilografia de perfusão do 
miocárdio no diagnóstico e no prognóstico de doença arterial coronariana mostrou incremento. Novas indicações da técnica surgem a cada dia na 
tentativa de identificação cada vez mais precoce de DAC e para o manuseio terapêutico eficaz. Um dos métodos não invasivos, mais informativo 
mais confiável é a Cintilografia de Perfusão do Miocárdio. No presente estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa com amostra de 91 pacientes 
na faixa etária de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, e 80 a 87, selecionados aleatoriamente. A avaliação foi feita com as variáveis secundárias 
definidas a partir de análise estatistica descritiva por meio de frequências absolutas e relativas. Observamos que a preocupação com a saúde do 
idoso é feita com controle através do exame, já que apresentou 56% dos casos como exames preventivos. Observou-se as características dos 
pacientes analisados, com percentual maior para pacientes hipertensos, não diabéticos, não revascularizados, não infartados, com resultados 
normais, e com a média de idade de 71,2 anos. Além disso, 56% dos casos de exames preventivos, médicos que solicitam exames rotineiros como 
exame de sangue, já incluem a cintilografia como exame importante para detecção de algum tipo de anormalidade, visto que ela é um método 
complementar que evidência bem a função e metabolismo do órgão em estudo. Conclui-se, portanto, que nesta população o predomínio de alto 
risco para eventos cardiovasculares é grande, cada vez mais estudos evidenciam a atividade fisica como recurso importante para amenizar a 
degeneração provocada pelo envelhecimento, bem como para possibilitar o idoso manter uma vida ativa. Os resultados confirmam que indicações 
para o exame de cintilografia do miocárdio com o intuito de prevenção, check-up, risco cirúrgico e liberação para atividades fisicas, está se 
tornando rotina, a fim de evitar complicações e restrições para uma qualidade de vida melhor na terceira idade. Este estudo mostra a importância 
da Cintilografia de Perfusão do Miocárdio como método capaz de avaliar; direta ou indiretamente, o fluxo sanguíneo e a reserva de fluxo, 
notadamente dos métodos não invasivos. Auxiliando o médico na avaliação cardiológica dos idosos, se prevalecendo da qualidade e eficácia do 
exame.
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RESUMO

Dos primeiros cursos para habilitação do operador de raios X, na década de 1950, à regulamentação profissional, em 1985, os cursos técnicos 
expandiram-se e a demanda por docentes aumentou. Os programas de licenciatura não supriram a demanda e, com isso, a experiência em serviço 
torna-se requisito básico à prática docente. Diante da ausência de formação específica para a docência na Educação Profissional e do modo 
defasado como se desenvolveu ao longo da história, o que considerar de uma educação para a formação de trabalhadores, em uma perspectiva 
integral? Como pensar uma formação docente que fomente os aspectos sociais do trabalho além de oferecer o aporte teórico-metodológico para 
uma prática mais crítica na educação profissional? O objetivo desta pesquisa é traçar o perfil dos professores e de suas práticas pedagógicas nos 
cursos técnicos de Radiologia, com a finalidade de compreender o processo de qualificação docente na área. Para tanto, este estudo busca 
relacionar o processo de capacitação docente com o percurso histórico da Educação Profissional no Brasil, além de mapear e analisar as 
características da formação dos professores e suas práticas pedagógicas. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualiquantitativa, 
realizado com pesquisa de campo, utilizando um corpus de 26 participantes, docentes de cursos técnicos em Radiologia, em exercício na rede 
privada de ensino, da região metropolitana dos municípios de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Foram aplicados questionários 
semiestruturados, divididos em dois blocos que, inicialmente, delimitam o perfil docente quanto sua formação, experiência e atributos pessoais 
para, em seguida, proceder com o mapeamento e análise das práticas pedagógicas sob os aspectos do planejamento, ensino e avaliação. A 
amostra foi organizada em quatro grupos de análise, conforme a relação entre tempo de experiência técnica e docente. Como resultados, 
identificamos que o perfil docente é jovem, em sua maioria, com 40 anos de idade. A qualificação desses professores se dá por meio de cursos de 
extensão e especialização, que fornece aprofundamento técnico e habilitação para o trabalho em determinada especialidade diagnóstica, sem 
interface com a prática docente, que se consolida pela quantidade de conhecimentos e titulações acumuladas. O mapeamento do trabalho 
docente mostra que as práticas identificadas refletem a ausência de preparo pedagógico, evidenciada pelas discrepâncias e contradições nas 
respostas quanto a relação com os alunos, planejamento de aulas e atividades, além da falta de critérios quanto aos objetivos da avaliação. As 
características dos docentes apresentadas neste estudo se justapõem à lógica econômica na qual nossas políticas educacionais estão inseridas, 
visando uma formação para reprodução de tarefas. Embora o trabalho docente não determine a formação do trabalhador técnico, ele opera esses 
processos, colocando em prática os projetos propostos nas diretrizes curriculares. Ao final deste estudo, observa-se que a consolidação de 
políticas para a formação docente do ensino técnico é necessária, seja como licenciatura, complementação pedagógica integrada à graduação 
tecnológica ou pós-graduação lato sensu, de modo a possibilitar a formação de professores com uma visão cidadã da realidade, com capacidade 
crítica de análise e um espírito criativo para a transformação, o que favoreceria a formação de técnicos em radiologia mais críticos quanto à sua 
existência, reflexivos quanto à sua prática, conscientes de sua função social e, consequentemente, mais produtivos.
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RESUMO

Na contemporaneidade, ainda existe grande preconceito e discriminação em relação às pessoas com Síndrome de Down, e com pouco
investimento em políticas públicas na área da educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, esporte, cultura e lazer, principalmente no 
âmbito escolar e na capacitação para o mercado de trabalho dificultando o acesso aos seus direitos sociais. Assim, esta pesquisa teve como 
objetivo geral: analisar a efetivação de direitos das crianças e adolescentes com síndrome de down atendidas na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) em Manaus\AM. Para tanto foram elaborados os seguintes objetivos específicos: levantar o perfil socioeconômico dos 
familiares e responsáveis das crianças e adolescentes com síndrome de down; verificar as dificuldades vivenciadas pelas crianças e adolescentes 
com síndrome de down e suas famílias; conhecer o papel do profissional de Serviço Social para efetivação dos direitos das crianças e adolescentes 
com síndrome de down. Quanto à metodologia pesquisa está sendo utilizada a abordagem quantitativa e qualitativa, pois possibilita a comparação 
entre resultados similares e maior nível de profundidade sobre os dados coletados através de formulários por meio de entrevista junto a um 
profissional de Serviço Social e 10 pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes com síndrome de down. Essa pesquisa tem visado ampliar 
o conhecimento sobre os fatores que dificultam o acesso desse público aos seus direitos sociais. Os resultados parciais da pesquisa em andamento 
identificou que o perfil socioeconômico da maioria dos familiares das crianças e adolescentes com síndrome de down possui uma renda média 
capaz de suprir as necessidades do filho(a) e da família, mas que não estão isentos de situações de preconceito e discriminação em relação ao 
filho(a) com síndrome de down; possuem dificuldades para inseri-los na escola regular pública devido não possuir vagas suficientes nas escolas, o 
que os obriga a inserir os filhos (a) na escola particular. No âmbito da APAE o profissional de Serviço Social busca viabilizar  alguns direitos das 
crianças e adolescentes com síndrome de down através de atividades como: encaminhamento ao atendimento multiprofissional  da APAE, assim 
para a rede intersetorial das políticas sociais, quando necessário realiza visitas domiciliares e institucionais e orientações visando favorecer o 
acesso os direitos para o alcance da cidadania das crianças e adolescentes com síndrome de down e suas famílias.
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RESUMO

Em se tratando dos direitos infanto-juvenil a Constituição Federal de 1988 foi um importante marco legal, legitimando uma atenção especial a esse 
público, responsabilizando o Estado, família e sociedade pela proteção integral dos mesmos, os quais antes não eram reconhecidos como cidadão 
de direitos, esta também embasou a lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, resultando avanços em prol da cidadania e 
proteção da infância, excelentes conquista em nosso país, porém o real encontra-se distanciado do legal, ou seja, nem tudo que está determinado 
em lei faz parte se efetiva na vida desses sujeitos. O número de casos de violência contabilizados tem sido alarmante, o contexto de 
vulnerabilidade social e desigualdade do Brasil é fator preponderante para violações de direitos. A criminalização da pobreza combinada com 
fatores sociais excludentes contribui para a problemática das violências contra crianças e adolescentes. Diante dessa realidade, o presente estudo 
teve como objetivo geral analisar a realidade social de crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar nas modalidades de (negligência, 
maus-tratos e abandono de incapaz), e de suas famílias, atendidas pelo Centro de Referência Interprofissional de Atenção a Crianças e 
Adolescentes vítimas de violências –CRIAR/TJPE no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014. O percurso metodológico da pesquisa foi 
estabelecido da seguinte forma: no primeiro momento a equipe do CRIAR realizou uma capacitação com os pesquisadores, em seguida foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática abordada; incluindo a disponibilização, pelo CRIAR, dos documentos que constam os 
processos para levantamento de dados, os quais foram coletados sistematizados, revisados e por fim analisados. O método de análise baseia-se na 
teoria crítica, sendo este estudo de natureza quanti/qualitativa. A análise dos dados se deu em três etapas (pré-análise, exploração do material e 
tratamento dos resultados e interpretações) nos apropriamos dos dados, considerando as categorias e mediações decorrentes do quadro teórico 
definido, o que nos possibilitou o alcance dos objetivos, desvelando os seguintes resultados: no período delimitado para a pesquisa (2014/2014), o 
CRIAR recebeu 15 processos, somando o quantitativo de 28 vítimas das violências em estudo, desses casos 10 foram demandas do ano de 2013 e 5 
de 2014. Entretanto, observou-se que a questão está vinculada às mudanças de fluxo de encaminhamento dos casos e não a diminuição das 
ocorrências. Em relação à faixa etária das vítimas, os achados deste estudo revelam que as crianças apresentaram maior vulnerabilidade, pois 
dentre 28 vítimas  apenas 1 caso tratou-se de adolescente, o que deixa explicito a relação de poder entre agressor/vítima. Quanto a escolaridade 
percebe-se que não houve interferência no que diz respeito a idade/série, porém identificou-se relato de professores a respeito da agressividade 
de alguns alunos, o que considerou-se reflexo das violências sofridas. Em se tratando dos responsáveis os dados apresentam que majoritariamente 
as mães assumem a responsabilidade na manutenção da família, essas mesmas mulheres que trabalham para sustentar os filhos são identificadas 
como agressoras, reproduzindo as violências das quais também são vítimas, de um sistema que não garante o mínimo para que as famílias vivam 
com dignidade, como direito a educação, saúde, moradia, etc. Nesse sentido tornar os direitos das crianças e adolescentes uma realidade concreta 
e absoluta é um desafio. Avanços e retrocessos permeiam a historicidade, bem como a contemporaneidade no que tange o processo sócio-
histórico da infância e juventude no Brasil. Refletir essa problemática para além da criminalização, das políticas sociais fragmentadas é 
imprescindível. Assumir a perspectiva integral e integrada no acompanhamento das famílias é determinante central para prevenção e superação 
dessa questão social nas dimensões hoje presentes.
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RESUMO

A privação dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país é algo histórico, porém, com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente 
(Lei, 8069/90), o qual compõe a Doutrina da Proteção Integral, esses sujeitos passaram a ser considerados cidadãos de direitos. Tendo em vista o 
exposto, e considerando o momento atual de resistência pela garantia dos direitos da população brasileira, inclusive da classe infanto-juvenil 
desenvolvemos um estudo com objetivo de analisar quais e como são desenvolvidas as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos / Divisão de Criança e do Adolescente da Prefeitura Cidade do Recife - PE (SDHSC/GCA- PCR-PE), a fim de compreender se tais ações 
atendem aos princípios de proteção integral contidos no ECA. A pesquisa de cunho qualitativo se deu em três etapas fundamentais: a aproximação 
ao objeto, através do embasamento teórico, realização de sínteses e fichamentos da bibliografia consultada, em seguida a imersão ao campo de 
pesquisa, realizando entrevistas semi estruturadas com os sujeitos que compõe e desenvolvem as ações na Gerência da Criança e do 
Adolescente – PCR – PE, as análises dos dados foram realizadas a luz da teoria crítica. A análise temática do material coletado foi realizada com 
base na análise de conteúdo. Os dados de campo nos permitiram perceber que as ações desenvolvidas pela SDHSC/GCA são pautadas no princípio 
da prevenção, ou seja, todas as iniciativas e ações, a partir dos programas executados, a exemplo do Programa Direitos Humanos nos Bairros, 
aliados as parcerias em Rede (secretarias e sociedade civil), estão objetivadas no sentido de prevenir a violação dos direitos da criança e do 
adolescente no município do Recife. No entanto, embora havendo uma grande mobilização por parte dos profissionais da GCA-PCR-PE em tornar 
efetiva as determinações do ECA Art. 1° em que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, as dificuldades impostas pela 
conjuntura sócio-política e socioeconômica a qual estão inseridos, na prática, não atende a este princípio, ainda há muitas crianças e adolescentes 
no município do Recife sofrendo negligência da família, da sociedade e do Estado. A despeito dos esforços daqueles que trabalham em prol dos 
direitos desses sujeitos, a lógica neoliberal, na qual se está inserido, não permite que a implemetação das políticas sejam realizadas na direção da 
proteção integral. As ações atendem uma superficialidade da questão social e, dessa forma, não conseguem o avanço esperado. Porém, este 
estudo permitiu perceber que as ações desenvolvidas pela GCA-PCR-PE são de singular relevância para a área da infância, por fortalecerem os 
direitos e a disseminação de informações em prol da afirmação dos princípios da doutrina da proteção integral. Tais ações demarcam um caminho 
fértil a ser explorado pelo poder público de modo mais amplo, integrado e intersetorial reforçando que estas extrapolem a pontualidade e 
residualidade da sistemática das ações. Para tanto, necessita-se de um Estado mais comprometido com a infância, tendo como prioridade as 
causas sociais, investindo mais em políticas públicas que de fato possa atender aos princípios garantidos em lei a esse segmento da população.
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RESUMO

A água sendo um dos principais recursos naturais do meio ambiente se transfigura em forma potável como fator essencial para vida humana. 
Nesse cenário a qualidade da água se torna um fator importante de estudos, no qual seu objeto de pesquisa está relacionado, diretamente ou 
indiretamente, com suas características físicas, químicas e biológicas que são determinados tanto por processos naturais, na forma de 
intemperismo e erosão do solo, assim como pela ação antropogênica. Sendo assim a qualidade da água vem se edificando como uma preocupação 
cada vez mais relevante, pois tem sido afetada pelo aumento da poluição dos corpos d'água e o esgotamento de seus mananciais por processos de 
origem natural e externa. Em vista disso, este estudo apresenta uma metodologia assentada em técnicas de inteligência computacional (IC) na 
classificação de ciclos hidrológicos (CH) que podem inferir na alteração dos parâmetros físico-químicos e metais da água de um reservatório na 
região Amazônica. No primeiro momento foi feito a seleção automática do modelo para escolha dos parâmetros mais relevantes para os 
classificadores computacionais da base de dados utilizada no estudo.  Em seguida as informações foram tratados e processados através do 
software WEKA (Aplicativo desenvolvido em linguagem de programação java que dispões de inúmeros algoritmos de inteligência computacional 
para classificação, agrupamento e mineração de dados). Os resultados obtidos no estudo indicam que o classificador K-Neareast Neighbor (KNN) 
apresenta uma predição mais satisfatório quando comparado a Rede Neural Artificial (RNA) treinada com o algoritmo backpropagation com um 
percentual de classificação de 90,1% de predições corretas para as amostras de validação. Este porcentual pode ser considerado significativo para 
o domínio de problema, já que existe uma grande variabilidade sazonal climática na região Amazônica que afeta os ciclos hidrológicos e alteram os 
parâmetros físico-químicos e metais da água onde se encontra as estações de coleta de amostragem.
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RESUMO

Este projeto consistiu na concepção e desenvolvimento de um jogo digital sobre intoxicação doméstica, a partir de informações do Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A intoxicação doméstica é um risco que pode levar 
à morbidade, ou, até mesmo, à mortalidade de residentes de um lar e a discussão deste tema é de grande relevância, principalmente, para 
prevenir acidentes com aqueles que são mais vulneráveis: crianças e idosos. Foi proposto um jogo digital para tornar tais riscos em situações 
tangíveis e observáveis e assim fazê-los facilmente reconhecíveis para o público no mundo real. Seu objetivo final é a conscientização de pais e 
responsáveis sobre os riscos que produtos de diversas origens apresentam à família e principalmente às crianças, redundando em uma 
consequente redução de ocorrências. As etapas do projeto foram, nesta ordem: levantamento de informações junto a profissionais do Sinitox, 
pesquisa bibliográfica sobre melhores práticas no projeto de jogos digitais, conceito inicial do jogo, definição de regras, elaboração do roteiro, 
criação de elementos visuais e a integração de texto, imagens e regras em um jogo digital finalizado. O levantamento de informações com o 
Sinitox propiciou uma visão mais clara dos diversos riscos presentes em situações domésticas cotidianas e da importância de medidas de 
conscientização. A pesquisa bibliográfica, baseada em pesquisadores brasileiros ligados ao campo dos Game Studies, forneceu fundamentos 
teóricos e metodológicos para o desenvolvimento do jogo. Durante a fase de conceituação foram pensadas várias alternativas, até se optar pela 
ideia de um jogo onde o foco seria cuidar de um indivíduo vulnerável, no caso uma criança, o que levaria o jogador a prestar mais atenção ao 
ambiente cotidiano, percebendo riscos que normalmente seriam ignorados. A elaboração do roteiro decorreu do conceito e manteve um uso 
limitado do texto, a fim de focar na ação do jogo e não obrigar o jogador a ler grandes blocos de texto, o que poderia ser desestimulante. A 
conceituação visual seguiu um estilo de cartum, buscando contrabalançar a seriedade do tema com um aspecto atraente que cativasse o jogador, 
incluindo a criação de uma protagonista (uma menininha que deve ser protegida) que despertasse empatia e pudesse ser reutilizada como 
personagem. Por fim, a integração do texto, imagens e regras em um jogo digital foi realizada por meio do game engine 2D Construct 2, capaz de 
gerar jogos em HTML5 (passível de serem jogados em navegadores) e também para Windows, Macintosh, Android e iPhone. O resultado foi um 
jogo digital onde jogador deve proteger uma criança para que esta não se intoxique com os diversos produtos e objetos presentes em uma 
residência normal e que comumente acarretam incidentes sérios, como remédios, bebidas alcoólicas, plantas ornamentais tóxicas, produtos de 
limpeza e similares. Ao final do jogo, o jogador tem seu desempenho avaliado e recebe informações sobre os diversos produtos que apresentam 
risco. Este jogo será disponibilizado online para ser jogado gratuitamente através de navegador, contribuindo positivamente com a saúde da 
população.
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RESUMO

Todas as informações que trafegam na rede mundial de computadores, todos os computadores e servidores estão suscetíveis a algum tipo de 
invasão e ataque de crackers, já que muitos deles apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas e causar prejuízo a alguém, a alguma 
empresa ou serviço. Essas falhas podem ser estudadas e analisadas pelo o que chamamos de Análise de Vulnerabilidade, o qual tem como 
princípio, averiguar falhas e pontos fracos a fim de traduzir na forma de um estudo para que o administrador destes hosts, servidores e 
informações, saiba onde e como pode ser atacado e qual a forma de evitar. Entretanto, são poucas as pessoas ou empresas que utilizam desta 
técnica e/ou investem em profissionais para executar este tipo de função. Logo, com o objetivo de mostrar a importância da análise de 
vulnerabilidade nos dias de hoje, este estudo foi baseado no Sistemas de Informações Acadêmicas (SIA), um dos principais sistemas do grupo 
Estácio de Sá, que é utilizado por alunos e professores do Brasil todo. Para averiguar possíveis falhas de vulnerabilidade que comprometeriam 
dados e o próprio acesso ao sistema, e como proceder para conserta-las, foi utilizado a ferramenta Nessus, uma ferramenta de auditória que tem 
como princípio detectar e mostrar possíveis soluções para essas vulnerabilidades de computadores. O Nessus executa uma varredura, local ou 
remotamente no alvo, utilizando-se de técnicas de hackering para conseguir extrair dados sobre o host. Foram retornados 51 resultados após a 
varredura, onde 9 são falhas de vulnerabilidade e 41 são apenas dados meramente informativos, sendo que uma destas falhas é de nível crítico, e 
apresenta ainda dois exploits, que são ferramentas para se explorar a vulnerabilidade crítica, ou seja, há possibilidade real de se explorar essa falha 
e executar uma invasão, o que deixa o SIA com um grau de extremamente vulnerável, podendo ser facilmente invadido, pois esta falha permite 
que invasores executem comandos remotamente usando privilégios de usuários do Windows, podendo assim, causar transtornos ao sistema. 
Também foram apontadas possíveis soluções para o problema, de como o administrador de redes responsável pelo sistema pode agir, concluindo 
assim a importância de fazer estes estudos para preservar o sistema e os usuários que o acessam, evitando impactos muito danosos como perda e 
roubo de informações e a própria disponibilidade do SIA para acesso diário.
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RESUMO

De acordo com as convenções internacionais, algumas das responsabilidades das nações costeiras como o Brasil é o provimento de ações efetivas 
de combate à pirataria, proteção ambiental e socorro às vítimas em alto mar. Como requisito essencial, o socorro às vítimas tem processos e 
protocolos rígidos definidos pela International Maritime Organization (IMO). As operações de Busca e Salvamento, mais conhecidas como SAR 
(Search and Rescue), são executadas por órgãos específicos dos estados costeiros. No Brasil, a Marinha do Brasil (MB) é a responsável pela 
implementação destes processos e protocolos, tendo como base seus recursos hidroviários. Nesse contexto, a urgência e a necessidade de 
eficiência recaem sobre o uso adequado destes recursos, cujo uso otimizado diminui a probabilidade de ocorrência de mortes. No entanto, o 
modelo atual de alocação de recursos tem uma definição estática e não contextual. Os navios existentes para SAR partem de portos e locais 
específicos da costa brasileira sem que considerem uma base histórica de ocorrência de incidentes, as implicações de morte ou mesmo de custo 
monetário. Considerar objetivos heterogêneos, como a maximização da probabilidade de sobrevivência e a minimização do custo monetário, 
significa encontrar uma solução em um espaço contínuo de posicionamento dos recursos em coordenadas geográficas na costa brasileira. A 
quantidade de navios a serem utilizados ou mesmo a combinação do posicionamento destes em relação aos incidentes de homem ao mar tem 
caráter inerentemente combinatório, o que torna o problema de SAR de complexidade O(N!). Assim, a literatura carece de métodos analíticos que 
demonstrem uma solução computacionalmente viável. O uso de métodos evolucionários tem obtido sucesso em problemas deste gênero. Este 
trabalho, na forma de um modelo computacional, apresenta uma solução para otimização de recursos aplicados à busca e salvamento de seres 
humanos em alto mar considerando uma base estatística de anos anteriores. Por meio de um Algoritmo Genético (AG), o modelo calcula uma 
estratégia ótima de alocação de recursos considerando a região costeira brasileira. O AG percorre o espaço de busca por 300 iterações em uma 
população inicial de 150 indivíduos. O modelo de codificação de tamanho fixo do cromossomo determina cada gene como um possível navio em 
uma posição específica (latitude e longitude). Duas funções de avaliação foram criadas: uma para o custo monetário acumulado (CMA) e uma para 
a média da probabilidade de sobrevivência (MPS). A principal variável destas funções é a distância do navio para um incidente. Para cada 
cromossomo, são calculadas o CMA (custo monetário X consumo) e a MPS (distribuição de Rayleigh). Tanto o CMA quanto a MPS são agregadores 
das probabilidades individuais dos navios em relação à cada incidente. A função objetivo escolhe o cromossomo que possua o menor CMA e a 
maior MPS. O processo de evolução do AG utiliza torneio e elitismo. A operação de cruzamento é fixa para um ponto e a mutação é resultado de 
um sorteio em uma distribuição normal. As operações de mutação e cruzamento estão sujeitas às taxas de 3% e 70%, respectivamente. Os testes 
foram executados utilizando os navios e incidentes presentes em domínio público. O modelo atual de posicionamento da MB apresenta valores de 
MPS de 9,85% e de CMA de R$ 40.815,69. Por ser não determinístico, o AG foi executado por 20 vezes e obteve uma média de MPS de 48,95% e R
$ 26.599,07 de CMA. Os resultados atuais deste trabalho demostram um ganho médio de 39,1% em relação ao modelo atualmente adotado pela 
MB. Adicionalmente, o modelo de AG foi integrado com sucesso em um Sistema de Informação para SAR especialmente desenvolvido durante o 
projeto de pesquisa. Este mesmo sistema já pode ser demonstrado e será empregado em breve no ambiente de SAR da MB. Como trabalhos 
futuros, conjectura-se a utilização de outras variáveis (temperatura da água, maré, etc.) na função de MPS.
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RESUMO

Delphis foi admitido ao quadro de empregados de uma rede Farmacêutica após longo processo de seleção para assumir a função de operador de 
Caixa no qual foi exigido comprovante de escolaridade de ensino médio. Ao obter a colocação na vaga. Delphis foi encaminhado para uma filial da 
rede lá se apresentando ao Gerente de operações. Ao assumir suas funções, além de operador de caixa, seu supervisor determinou que ele 
também devesse lavar os banheiros (utilizados por clientes), tarefa diversa daquela para o qual foi contratado. O caráter sinalagmático e 
comutativo do contrato de trabalho impõe ao empregador a justa e equivalente remuneração do serviço prestado. Assim, eventual demanda da 
empresa para execução de outras tarefas não previstas na avença contratual do empregado constituirá risco da atividade econômica que deverá 
ser suportado pelo empregador. A hipótese caracteriza até ofensa ao art. 468 da CLT, vez que entre a função ajustada na celebração do contrato e 
o que lhe foi imposto posteriormente haverá sensível margem prejudicial ao trabalhador, mormente quando desacompanhada da respectiva 
compensação salarial. Destarte, é inegável que o desvio funcional e a dupla função são tidos como ilícitos, na medida em que são caracterizados 
pela determinação unilateral do empregador e ao mesmo tempo prejudicial ao obreiro que terá que assumir responsabilidades e encargos 
superiores aos limites do contratado. Neste contexto o case procura identificar a possível exorbitância do empregador de seu poder de comando 
(jus variandi) ao exigir do empregado a dupla função e suas respectivas consequências jurídicas.
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Título: DEMISSÃO E FORMA PRESCRITA EM LEI 442

RESUMO

Delphis, empregado com mais de um ano de tempo de serviço em uma rede de supermercados, exerce sua manifestação de vontade para obter o 
distrato do contrato de trabalho pelo pedido de demissão. Ao teor do parágrafo 1º. do artigo 477 da CLT, o pedido de demissão de empregado 
com mais de um ano de tempo de serviço deve ser submetido à Assistência Sindical ou ao órgão do Ministério do Trabalho, para validade do ato 
do distrato. A empresa não observou o lapso temporal para o distrato previsto no parágrafo 8º, do mesmo artigo, e, decorrido, 90(noventa) dias 
da data da dispensa, a empresa não agendou a submissão do distrato ao órgão competente para homologação do pedido de demissão. Nessa 
hipótese o case procura trazer ao debate questões acerca da inobservância da forma prescrita em lei e as consequências que pode trazer ao 
contrato de trabalho.

E-mail para contato: ana.delgado@estacio.br IES: UNESA

Autor(es) Guilherme Hartmann; Lilian Dias Coelho Lins de Menezes Guerra; Carlos Magno

Palavra(s) Chave(s): Defensoria Publica. Legitimidade. Direitos Individuais e coletivos. Hipossuficiência.

Título: PROCESSO COLETIVO/LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NA DEFESA DE INTERESSES DE IDOSOS 442

RESUMO

A Defensoria Publica, vista como um órgão de grande atuação dentro do Estado Democrático de Direito, com papel essencial para a efetiva 
realização do direito de acesso à justiça, atua na defesa dos direitos individuais e coletivos. Porém, em alguns casos, sua legitimidade vem sendo 
discutida, diante de condições especificas esperadas das pessoas das quais patrocina os interesses. O case em comento discutirá se existe 
legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva em favor de idosos, diante do aumento abusivo do plano de saúde, em especial, no caso 
de nem todos os interessados ostentarem a condição de hipossuficientes. O case busca fazer uma abordagem crítico reflexiva se a Defensoria 
Pública somente pode atuar quando todos os beneficiários forem hipossuficientes, se, em sendo reconhecida a sua ilegitimidade, deverá o feito 
coletivo ser extinto, bem como, se a Defensoria Pública poderá executar sentença coletiva mesmo para os beneficiários "ricos".
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RESUMO

O desastre ambiental de Colatina foi uma das maiores catástrofes ambientais do nosso país. Os prejuízos à população, ao meio ambiente e a todos 
que se beneficiavam da água distribuída naquela região foram incalculáveis. O case em comento discutirá o desastre ambiental de Colatina, a 
atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual na defesa de direitos individuais e 
também coletivos, reunidos numa verdadeira força tarefa, todos dentro de sua área de atuação, ostentando a condição de legitimados ativos na 
ação civil pública, que discute o catastrófico dano ao meio ambiente - tutela de direitos difusos, mas também, levando em consideração a possível 
lesão à saúde de cada um dos consumidores da água naquela região – tutela de direitos individuais homogêneos.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar a produção agrícola familiar de derivados de cana-de-açúcar em Assis Chateaubriand, por meio de um 
estudo de caso. A partir deste escopo, analisar como a utilização de mão-de-obra familiar pode contribuir para a permanência do trabalhador rural 
em uma pequena propriedade, e para competitividade da agricultura familiar. Neste sentido, a junção da exploração da cana-de-açúcar com a 
prática da agricultura familiar tornou-se uma das possibilidades de permanência das famílias no campo. O resultado da pesquisa mostrou que os 
principais motivos pelo qual esta família de agricultores permanece na pequena propriedade são os baixos custos da lavoura de cana-de-açúcar e a 
lucratividade que a comercialização dos derivados dessa matéria-prima proporciona. Porém, a competitividade deste produtor está 
comprometida; um dos fatores que comprovam isto é o fato do proprietário não se preocupar em mensurar a quantidade de sua produção de 
cana. Outro fator é a forma como a qualidade da cachaça produzida é determinada, pois não há padronização no processo de classificação.
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RESUMO

O case é baseado e desenvolvido baseado nas temáticas e considerações apresentadas no livro do professor Joao de Lima considerando o cenário 
real e ideal das organizações. Tendo em vista o cenário atual de crise em nosso Pais, identificamos em nossas aulas a necessidade em abordar o 
contexto real das empresas, no qual o estilo de liderança influencia diretamente nos resultados da empresa e em contrapartida, refletem no 
desempenho do colaborador e sua aderência ao contexto organizacional. Considerando então a necessidade de abordar a realidade e o viés 
teórico apresentado em sala de aula percebemos que abordar o estilo de liderança que considera o indivíduo como centro do desenvolvimento 
organizacional, de forma produtiva e humanizada, possibilita a este colaborador vai além de seus resultados gerados, pois esse faz parte 
integrante da organização - tendo com isso, a liderança com as pessoas e não sobre as pessoas. Esse é o foco principal de nosso estudo de caso, ou 
seja, remeter que a colaboração e o entendimento que o líder coach deve acionar e envolver os colaboradores considerando os diferentes 
cenários e pontos de vista, ou seja, todos os perfis devem ser considerados nos processos de evolução e desenvolvimento. Exemplo de atuação 
considerando os diferentes olhares - Técnica de World café no qual o anfitrião (considerado o líder da demanda) considera TODAS as opiniões e 
interferências dos demais e somente após todas as rodadas é considerado o cenário com a visão sonhadora, critica e realista aplicando então o 
projeto dentro da empresa.
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RESUMO

O caso Cama & Café trata de um empreendimento que conseguiu superar a fatídica barreira da sobrevivência nos primeiros 2 ou três anos de 
existência. É um caso que se aplica, portanto, às dinâmicas de discussão dos cursos de MBA na área de Turismo, Empreendedorismo, Plano de 
Negócios e Marketing. O caso descreve a trajetória do empreendimento, desde a sua concepção como ideia, passando pelos passos da validação 
da ideia e do plano de negócios, assessoria de incubadoras e órgãos públicos, startup, adaptações iniciais do plano de negócios. São abordadas 
todas as dimensões presentes em um plano de negócios clássico, começando pelas pesquisas iniciais, o desenvolvimento do modelo do negócio 
inspirado em modalidade já tradicional em outros países, a viabilidade financeira, o plano de marketing, além de serem trazidos alguns resultados 
de pesquisa de campo no anexo do caso. A inovação é um dos temas centrais do caso, juntamente com a orientação do modelo para o marketing, 
o que permitiu aos empreendedores competir em um mercado tradicional como o de meios de hospedagem, oferecendo um serviço diferenciado 
e feito praticamente sob medida para o cliente, na melhor expressão do marketing one-to-one, tão em evidência nos tempos atuais. Os 
empreendedores conseguiram descobrir uma oportunidade de negócio, partindo de suas vivências individuais e como grupo de jovens, tanto no 
que se refere ao serviço, inspirado na modalidade “bed and breakfast”, tão tradicional em países como a Inglaterra, como com relação ao público 
alvo, os turistas que já “perambulavam” pelas ruas de Santa Teresa em busca de vivências locais. Ao modelo tradicional foi adicionado um sistema 
de encaixe entre o hóspede e o anfitrião, ideia trazida da experiência de um dos sócios em um intercâmbio bem-sucedido, nos tempos de 
estudante nos Estados Unidos. O que era para ser inicialmente uma agência de turismo receptivo acabou sendo um serviço na modalidade Broker 
ou um facilitador do processo de hospedagem. Essa mudança ocorreu durante o processo de validação do modelo. O caso serve como referência 
aos estudiosos ou candidatos a empreendedores sobre o efeito positivo do profundo conhecimento do ambiente competitivo sobre o 
desempenho de um novo empreendimento. Mesmo com esse conhecimento, é necessária a disposição para observar os problemas, analisar as 
suas causas e eliminá-las.
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